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1. Úvod  
Diplomová práce je věnována tématu Privatizace obecního bytového fondu v časovém 

období 2007-2011. 

Cílem této práce je zhodnocení privatizace obecního bytového fondu vybraného města, 

kterým je město Brno v časovém období 2007-2011. Na základě materiálu a podkladů, které 

poskytl bytový a majetkový odbor města Brna, se hodnotí privatizace obecního bytového 

fondu.  

Cíl práce je prověřován hypotézami:  

1. Výše příjmů vyplývajících z nájmů obecního bytového fondu pokrývá náklady na jeho 

správu, údržbu a revitalizaci.  

2. Příjmy z privatizace obecního bytového fondu jsou vyšší než náklady vynaložené na 

jeho privatizaci. 

3. Prodej obecního bytového fondu je pro město Brno výhodnější než jeho pronájem. 

Při ověřování hypotéz je použita analýza dokumentů, komparativní analýza a analýza 

časových řad. 

Bytová politika České republiky je spravována a upravována platnými právními předpisy 

a koncepci bydlení, které jsou schvalovány vládou ČR. Dále je upravována knižními 

publikacemi.   

Privatizace obecního bytového fondu je spravována na rozdíl od bytové politiky podle 

jednotlivých koncepcí, metodikami a dalšími podklady vydanými jednotlivými obcemi, 

o kterých rozhodlo zastupitelstvo a rada obce.   

Diplomová práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol. První kapitola řeší problematiku 

bytové politiky České republiky, která dále zahrnuje státní bytovou politiku České republiky, 

její subjekty, nástroje a Státní fond rozboje bydlení, Obecní bytovou politiku České republiky, 

její subjekty, nástroje a privatizaci obecního bytového fondu a bydlení. Druhá kapitola řeší 

především Privatizaci bytového fondu města Brna, která zahrnuje orgány v oblasti bydlení, 

působnosti města Brna v oblasti bydlení, privatizaci obecního bytového fondu její 

charakteristiku, podmínky, postupy apod. Poslední hlavní část práce zhodnocuje privatizaci 

bytového fondu města Brna v časovém období 2007 až 2011 podle vybraných kritérií 

(privatizace obecního bytového fondu a jeho zhodnocení, příjmy a výdaje z privatizace 

obecního bytového fondu města Brna, srovnání zisku z privatizace a z pronájmu bytů města 

Brna). 
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2. Bytová politika České republiky 
Bytová politika je v širším slova smyslu definována jako „koncepční a praktická činnost, 

v rámci níž příslušný územně správní orgán využívá legislativní a ekonomické nástroje 

k tomu, aby usměrnil trh s byty a umožnil dosažení stanovených cílů v oblasti bydlení.“ 

Bytová politika státu je činnost směřující k dosažení základních cílů, které stát v oblasti 

bydlení v daném období hodlá prosazovat, za pomoci legislativních a ekonomických 

nástrojů.[16]  

2.1.  Cíl bytové politiky 

Základní cíl bytové politiky lze obecně definovat jako dosažení uspokojivé úrovně 

bydlení jednotlivých občanů dané země. Jednotlivé země se však již liší v chápání uspokojivé 

úrovně bydlení a řešením způsobu, kterým jí má být dosaženo, tzn. jaké nástroje budou 

k realizaci cíle resp. cílů využity. Kromě hlavního cíle bytové politiky mohu být 

v jednotlivých zemích formulovány také další, doplňkové cíle. 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.“ Cílem je zvýšení:  

 celkové dostupnosti bydlení, 

Předpokladem dosažení cíle, celkové dostupnosti bydlení, by mělo být stanovení 

minimálních standardů bydlení, které by sloužily pro odvození rozsahu a případně 

také kvality potřebného bytového fondu. Bytová potřeba jednotlivých domácností by 

pak měla být jasně odlišena od individuálních preferencí a přání a také od poptávky, 

která může být uspokojena na trhu s byty. Intervence státu je možné zacílit pouze na 

bytovou potřebu, která není na trhu s byty naplněna.  

 finanční dostupnosti bydlení. 

Předpokladem dosažení cíle, finanční dostupnost bydlení, je nutné mít na paměti, 

že již z jeho vymezení vyplývá, že ne všechny domácnosti dokáží uspokojit své 

bytové potřeby na trhu bez „cizí“ pomoci. Nedostatečný příjem některých 

domácností by však měli tvůrci a realizátoři bytové politiky pouze akceptovat, nikoli 

se jím zabývat či se ho snažit řešit.[16] 

2.2.  Typy bytové politiky 

Bytová politika státu musí vycházet z toho, že potřeba bydlení, spolu s potřebou výživy 

a odívaní, představují základní lidské potřeby. Bytová politika má tedy svá specifika, 
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vyplývající z významu vlivu, jaký má bydlení na kvalitu života obyvatel. Představuje činnost, 

která směřuje k dosažení cílů v oblasti bydlení, za pomoci ekonomických a legislativních 

nástrojů. Bytová politika se podle úrovně státních zásahů v zásadě objevuje ve dvou 

základních variantách: 

 komplexní bytová politika,  

Projevuje se významnými zásahy státu do trhu s byty a jejich účinnost je 

namířena na všechny vrstvy společnosti (např. SRN, Francie, Nizozemí, severské 

státy). 

 doplňková bytová politika.  

V zásadě spoléhá na tržní mechanismus a zásahy státu jsou zacíleny adresně, na 

nízko příjmové a jinak znevýhodněné skupiny obyvatel (např. Velká Británie).[6] 

Podrobněji lze bytovou politiku rozdělit podle druhu prosazované sociální politiky státu. 

V Evropě se vyskytují čtyři základní metody bytové politiky: 

 sociálně demokratický model,  

Je založen na solidaritě a na zajišťování bydlení převážně z veřejných zdrojů. 

Podporuje rovný přístup občanů k bydlení. Zásahy státu do trhu s byty jsou velmi 

razantní a model je dlouhodobě neudržitelný.[6] Úskalí tohoto režimu spočívají 

především ve vysokých finančních nárocích na veřejné zdroje a v předpokladu 

vysoké míry sociální tolerance ze strany daňových plátců.[16] Je aplikován 

především v severských státech.[6]   

 korporativistický model,  

Je založen na participaci občanů v oblasti financování bydlení. Spoléhá se na 

tržní mechanizmus. Zásahy státu jsou také silné. Nároky na veřejné rozpočty však 

klesají. Podpora je zaměřena na všechny typy bydlení.[6]  Smyslem je usnadnit 

občanům přístup k bydlení v případech či životních obdobích, kdy si ho nejsou 

schopni sami zajistit svými příjmy.[16] Reprezentanty tohoto modelu jsou např. 

Německo nebo Rakousko.[6] 

 liberální model,  

Charakteristický je důraz na aktivitu jednotlivce, který přejímá odpovědnost za 

zajištění si bydlení. Pomoc státu je adresně zaměřena pouze na ty, kteří si nemohou 

svou situaci vyřešit sami.[6] Financování je v převážné míře využíváno ze 

soukromých finančních prostředků a jen v nezbytné míře finanční prostředky 
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veřejné a to k maximální podpoře vlastnického bydlení s důrazem na adresnou 

pomoc.[16] Příkladem je Velká Británie, USA, Kanada, Austrálie nebo Irsko.[6] 

 rudimentární model.  

Jedná se o extrémní vyhrocení liberálního modelu. Veškerá starost o bydlení je 

ponechána na občanovi. Stát zasahuje pouze minimálně. Model je běžný např. 

v Řecku nebo Portugalsku.[6]   

Základem každé bytové politiky je systém a přerozdělování bytů, což může probíhat: 

 administrativně,  

Poptávka po bytech je řešena zvyšováním jejich nabídky, ovšem bez toho, že by 

byla zohledněna výše nákladů na pořízení a provoz těchto bytů. Dochází tak 

k deformaci informační funkce ceny. Uživatelé státních bytů, bez ohledu na jejich 

sociální potřebnost, jsou tak zvýhodněni oproti uživatelům bytů ve vlastnickém 

nájemním, či družstevním sektoru, kde jsou náklady na bydlení určovány na tržním 

principu. 

 prostřednictvím trhu.  

Rozhodujícím kritériem je zde cena, vycházející z objektivních nákladů. Cena je 

zde tvořena vzájemným působením nabídky a poptávky. Představuje náklady na 

pořízení bytu do vlastnictví nebo cenu nájemného, které zohledňuje cenu pořízení 

a náklady spojené s provozem.[6] 

2.3. Nástroje bytové politiky  

Nástroje bytové politiky, kterými stát intervenuje do trhu s byty, lze rozdělit do čtyř 

skupin: 

1. regulace, 

Regulace se většinou tykají nájemného. Regulaci může podléhat jednak výše 

nájemného placeného nájemníky, nebo zisk pronajimatele, který je nějakým způsobem 

omezen. Regulace stát uplatňuje v případě, že vzhledem ke spekulacím pronajímatelů 

stoupne nájemné na úroveň, kterou si již domácnosti nemohu dovolit. Stát může 

přistoupit  ke zmrazení dosažené výše nájemného, nebo k zákazu dalšího zvyšování 

nájemného. Domácnostem, které nemají dostatek prostředků, zajistit další užívání 

bytu, někdy i za nižší náklady než dříve. Tento způsob intervence na trhu často 

praktikovaly evropské státy v průběhu první a druhé světové války, aby ochránily 
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civilní obyvatelstvo před neoprávněným zvyšováním nájemného. Formu regulace 

představuje i administrativní přidělování bytů v době akutní nouze. 

2. podpora výzkumu a poskytování informací, 

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 domácnosti při hledání vhodného bydlení a zároveň 

by jim to značně snížilo transakční náklady. Šíření informací by mohlo pomoci snížit 

průměrnou dobu neobsazenosti bytů a náklady, které s nimi souvisí. 

3. posilování konkurence, 

Zvyšování konkurence je chápáno jako převzetí aktivní role 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. Cílem intervence je 

snížení cen bydlení na trhu. Konkurence veřejného sektoru však bývá často vnímána 

jako nesolidní a deformující svobodné podnikání v této oblasti. 

4. subvencování. 

Subvence popř. dotace jsou finanční prostředky poskytované do oblasti bydlení 

z veřejných rozpočtů či státních fondů. Subvenci definujeme obecně jako pomoc, 

podporu či přispění nebo jako finanční dar či příspěvek. Je nejznámější formou 

intervencí státu do trhu s byty, tedy podpora bydlení z veřejných prostředků. Podpora 

nabývá forem nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů, státních záruk atd. Běžnou 

formou podpory jsou také daňové úlevy. Podpora bydlení může být zaměřena buď:  

 do oblasti nabídky, 

Podpora na straně nabídky znamená, že jsou podporováni investoři 

například prostřednictvím programů na podporu výstavby bytů určených nízko 

a středně příjmovým skupinám obyvatel. Důvodem těchto podpor je snaha 

o zajištění takových nákladů na bydlení, které by nepřesahovaly „rozumnou 

úroveň“ a bydlení by tak bylo dostupné  pro veškeré obyvatelstvo. Deformují 

ceny bydlení a mnohdy místo poklesu způsobují jejich nárůst.  

 do oblasti poptávky. 

Podpora poptávky má nejčastěji formu individuálních subvencí 

poskytovaných domácnostem. Jejich účelem je snížit výdaje domácnosti na 
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bydlení a udržet je tak na přijatelné úrovni ve srovnání s ostatními výdaji 

domácností. Předností těchto podpor je jejich zacílení na skupinu domácností, 

které pomoc potřebují. Nevýhodou je naopak fakt, že podpory zvyšují kupní 

sílu domácností, a tím i ceny bydlení.[16]   

Poskytování subvencí bývá administrativně a finančně náročné a z toho důvodu je nutné 

průběžně sledovat a hodnotit jejich účinnost a efektivnost z hlediska naplňování stanovených 

cílů, nároků na veřejné prostředky.[16]   

2.4.  Státní bytová politika České republiky 

Cílem státní politiky bydlení je vytvořit předpoklady (technické, ekonomické a sociální) 

k tomu, aby si každý mohl opatřit byt a pomoci těm, kteří si nezaviněně nemohou opatřit byt 

sami.[21] Cílem státní bytové politiky může být např.: 

 zvýšení objemu bytové výstavby,  

 podpora péče o současný bytový fond a jeho optimální využívání,  

 podpora vlastnického bydlení,  

 podpora nájemního bydlení,  

 podpora nízko-příjmových 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.[16]   

V praxi to znamená, že stát musí: 

 vytvářet v oblasti legislativy a práva podmínky pro rozvoj podnikatelské aktivity 

a vzniku trhu s byty, 

 stimulovat rozvoj výroby stavebních dílců, hmot a výrobků a stimulovat fungování 

dodavatelské sféry pro všechny druhy stavebních činností, 

 zajišťovat sociální bydlení, nikoliv výstavbou levného bydlení v nízkém standardu, 

ale dotací nájemného v kvalitních bytech (sociálním příspěvkem na nájemné), 

 nastavit systém finančních podpor tak, aby byla stimulována úsporná, nikoli 

luxusní bytová výstavba.[21] 

Základní principy státní politiky lze také spatřovat jednak ve vytváření tržního prostředí 

a to zejména formou tvorby „pravidel hry“ pomocí příslušných legislativních nástrojů, které 

zaručují rozvoj trhu s byty a dále vhodnou pozemkovou politikou, zpřístupněním kapitálu pro 
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širší vrstvy obyvatel atd., jednak v zajišťování a podpoře sociálně slabých skupin formou 

poskytování bydlení, úhrady části nákladů, usměrňování cen nájemného atd. 

Současnou politiku bydlení ČR do značné míry charakterizují nástroje, které jsou na podporu 

bydlení používány. Nástroje lze rozdělit na ty: 

 které jsou zaměřené na podporu tržního sektoru bydlení, 

 nástroje zaměřené na podporu sociálního bydlení,  

 nástroje zaměřené na podporu obou typů bydlení.[10]  

2.4.1. Subjekty státní bytové politiky 

Subjekty, které vytvářejí a podílejí se na bytové politice ČR, lze rozdělit podle jejich 

vlivu a funkce na: 

1. subjekty přímo vytvářející politiku bydlení. Mezi tyto subjekty řadíme: 

 vládu, parlament, ministerstva,  

Jedná se zejména o MMR ČR, které je přímo zodpovědné za politiku bydlení 

a dále SFRB. Jak MMR ČR, tak SFRB ČR vypisují své vlastní programy, z kterých 

lze čerpat finance do oblasti bydlení. Dalším ministerstvem, které má vliv zejména na 

úpravu cen v oblasti bydlení, je MF ČR, dále pak MPSV ČR, dále Ministerstvo 

životního prostředí, SF ŽP atd. 

 kraje,  

Úloha krajů v oblasti politiky bydlení je spíše okrajová. 

 obce.  

Obce jsou hlavními tvůrci bytové politiky v regionech. Obce se staly hlavními 

činiteli zodpovědnými za realizaci bytové politiky na svém území.  

2. subjekty, které ovlivňují politiku bydlení, 

3. subjekty, které nepřímo ovlivňují místní politiku bydlení. Mezi tyto subjekty 

řadíme: 

 realitní kanceláře,  

Zabývají se širokou škálou služeb souvisejících s bydlením. Mezi základní služby 

řadíme správu domů a bytů, pronájem bytů, zprostředkování koupě a prodeje 

nemovitostí atd. Realitní kanceláře zajišťují také spolu se stavebními firmami 

a projekčními kancelářemi výstavbu bytového fondu. 

 bytová družstva,  
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Principem bytových družstev je sdružení finančních prostředků na výstavbu bytů 

a jejich následný pronájem svým členům. V minulosti byla družstevní bytová výstavba 

široce podporována státem (dlouhodobé úvěry s 1% úrokem).  

 ostatní soukromé a polosoukromé subjekty,  

Podílejí se na zajišťování ostatních služeb, které souvisí s bydlením. Jedná se 

například o subjekty zajišťující odvoz domovního odpadu, dodávku vody, tepla atd. 

 zájmová sdružení,  

Jedná se především o „Svaz českých a moravských družstev“, „Sdružení na 

ochranu nájemníků“, „Občanské sdružení majitelů domů“, „Svaz měst a obcí“, „Svaz 

podnikatelů ve stavebnictví“, „Česká společnost pro rozvoj bydlení“. Zejména 

zástupci „Sdružení na ochranu nájemníků“ a „Občanského sdružení majitelů domů“ 

obhajují poměrně intenzivně své zájmy v Parlamentu ČR.  

 výzkumná pracoviště,  

Mezi oficiální instituce, které provádějí monitoring bytového fondu lze zařadit 

ČSÚ, který vydává průběžné výsledky šetření týkajících se bydlení. Dále jsou to 

například vysoké školy a další. 

 politické strany,  

Protože bydlení je velice citlivé téma, zájem o tuto problematiku je vysoký. 

Názory jednotlivých stran jsou výrazně diferencovány podle toho, k jakému 

politickému spektru daná strana náleží. 

 sdělovací prostředky.[21]   

2.4.2. Nástroje na podporu bydlení  

Nástroje na podporu bydlení poskytované v ČR vychází z „Koncepce bydlení ČR do 

roku 2020“, která byla schválena vládou ČR Usnesením vlády č. 524 ze dne 13.07.2011. 

Nejvíce finančních prostředků do oblasti bydlení plyne prostřednictvím: 

1. Ministerstva financí ČR, které poskytuje následující hlavní formy finanční 

podpory bytového sektoru:  

 podporu stavebního spoření,  

 snížení DPH pro novou bytovou výstavbu v kategorii sociálního bydlení 

vymezeného pouze maximální velikostí podlahové plochy, 

 snížení DPH pro opravy stávajícího bydlení,  

 osvobození od platby z přijmu v případě prodeje nemovitosti při splnění 

zákonných podmínek, 
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 odečet souvisejících investic jakožto uznatelného nákladu od základu pro výpočet 

daně z příjmu z pronájmu nemovitosti pro bydlení, 

 odečet zaplacených úroků z úvěru na pořízení bydlení od základu pro výpočet 

daně z příjmu. 

2. Státního fondu rozvoje bydlení, který k dnešnímu dni používá následující nástroje: 

 úrokové dotace, zvýhodněné záruky a poradenství v rámci Programu Nový Panel, 

 úvěry pro mladé rodiny na pořízení bydlení ve výši 300tis. Kč., tzv. Úvěr 300, 

 úvěry na podporu oprav a modernizací pro obce, 

 dotace na výstavbu sociálních bytů, 

 záruky za úvěry čerpané na výstavbu nájemních bytů. 

3. Ministerstva pro místní rozvoj, které má k dispozici celkem sedm nástrojů 

finanční podpory rozvoje bydlení. Ve všech případech jde o nevratné dotace 

zatěžující státní rozpočet. V šesti případech je poskytována podpora ve formě přímé 

dotace, v jednom případě ve formě nepřímé dotace. Jde o následující formy 

podpory:[7] 

 Podpora splátek úroků z úvěru pro mladé do 36 let, 

 Integrovaný operační program (IOP), 

 Podpora výstavby technické infrastruktury, 

Program stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu 

dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů, 

rodinných domů nebo bytových domů. Cílem podpory je rozšířit nabídku 

zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných nebo bytových 

domů. Podpora je poskytována obcím jako účelová investiční dotace na realizaci 

vybraných akcí na výstavbu technické infrastruktury. Maximální výše dotace je 50 

tis. Kč/byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím 

tohoto programu. Dotace je poskytována v souladu s předpisem ES „de minimis“. 

Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ 

nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 

EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášených Evropskou centrální 

bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra.[14] 

 Podpora výstavby podporovaných bytů (pečovatelských a vstupních bytů), 

Program stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu 

a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení. Cílem podpory je vznik 

podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování.[14] 
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 Podpora regenerace panelových sídlišť, 

Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového 

sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné 

podmínky dané  nařízením vlády číslo 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování 

dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění 

nařízení vlády číslo 99/2007 Sb. Na dotovaných částech panelového sídliště 

nebude v souladu s podmínkami poskytování veřejné podpory provozována 

ekonomická činnost. Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází 

panelové sídliště. Výše dotace může být poskytnuta až do výše 70% rozpočtových 

nákladů na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí. Dotaci lze poskytnout, 

jsou-li splněny tyto podmínky:  

1. obec má vydaný územní plán obce a projekt regenerace panelového sídliště, 

2. obec se podílí na financování úprav nejméně ve výši 30% jejich 

rozpočtových nákladů, 

3. na úpravy nebyla poskytnuta státní finanční podpora podle zvláštních 

právních předpisů. [13] 

 Podpora výměny olovněných rozvodů vody. 

Program stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení 

obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za 

rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. 

v bytových a rodinných domech, postavených na území ČR. Cílem programu je 

zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se 

docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Požadavek vychází ze závazku ČR 

zajistit implementaci právních předpisů ES v oblasti životního prostředí, které se 

týkají obsahu olova v pitné vodě. Směrnice rady 98/83/ES o jakosti vody určené 

pro lidskou spotřebu stanoví minimální požadavky pro vodu určenou pro lidskou 

spotřebu a hodnota ukazatele pro obsah olova v litru pitné vody je max. 10µg. Tato 

hodnota ukazatele musí být docílena nejpozději do listopadu 2013, tj. do 15 let od 

nabytí účinnosti Směrnice. Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované 

žadatelům ze státního rozpočtu ČR. Dotace se poskytuje na výměnu všech 

olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 000 Kč na jeden 

byt v domě. Dotace je poskytována v souladu s předpisem ES podle pravidla „de 

minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období 

3 let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem 
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devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni 

schválení dotace Rozhodnutím ministra.[15] 

4. Ministerstva práce a sociálních věcí, které poskytuje finanční prostředky formou 

příspěvku na bydlení v rámci státní sociální podpory a doplatku na bydlení v rámci 

pomoci v hmotné nouzi. Tyto prostředky jsou zacíleny na uživatele bytu. V roce 

2010 bylo přerozděleno cca 4 mld. Kč. [7] 

2.4.3. Státní fond rozvoje bydlení 

SFRB byl zřízen zákonem číslo 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, jako 

jeden z nástrojů realizace státní bytové politiky, který umožní koncentrovat 

mimorozpočtové finanční prostředky. Představuje druhý, relativně samostatný, zdroj 

finančních prostředků pro realizaci záměrů státní bytové politiky. Základními funkcemi 

fondu je:  

 funkce garanční, která spočívá v poskytování bankovních záruk za splacení úvěrů 

poskytnutých hypotečními bankami a stavebními spořitelnami, 

 funkce podpůrná, která spočívá v poskytování úvěru a úrokových dotací na 

splácení úvěrů poskytnutých hypotečními bankami a stavebními spořitelnami.[6] 

Úkolem SFRB 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 směrech:  

 na podporu výstavby bytů, z toho především bytů nájemních, 

 na podporu oprav BF, 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.[6] 

SFRB je samostatnou PO v působnosti MMR se sídlem v Olomouci, jeho majetek je 

součástí majetku státu. SFRB je řízen výborem Fondu, v jehož čele stojí ze zákona ministr pro 

místní rozvoj. Ostatní členové výboru jsou jmenováni vládou. Postupem času jsou na něj 

z Ministerstva pro místní rozvoj přesunovány podpůrné nástroje bytové politiky státu.[6] 

Příjmy Fondu tvoří:  

 dotace ze SR, které jsou poskytovány každoročně nejméně ve výši skutečných výdajů, 

určených schváleným rozpočtem SFRB na poskytování nenávratných dotací, 

 příjem z vydaných dluhopisů, 
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 výnosy z dluhopisů a hypotečních zástavních listů nakoupených v souladu s tímto 

zákonem, 

 splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství, 

 úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím 

prostředků Fondu, 

 výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem, dary a dědictví ve prospěch 

Fondu, 

 prostředky ze strukturálních fondů ES, 

 přijaté půjčky a úvěry, 

 splátky státních půjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření 

BF, 

 další příjmy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.[25] 

Finanční prostředky soustředěné ve Fondu lze použít pouze na území ČR:  

 ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami a modernizací 

bytů, bytových a rodinných domů formou úvěru, 

 ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank 

fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, 

bytových a rodinných domů, 

 ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami nebo modernizací 

bytů, bytových a rodinných domů formou dotace, 

 k ručení za část nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami 

zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám:  

1. na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů, 

2. na výstavbu infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu. 

 ke krytí části nákladů spojených s koupí nebo nabytím pozemků nebo jejich 

odpovídajících částí, které jsou kupovány nebo nabývány společně s pořizovanými 

byty, bytovými nebo rodinnými domy formou úvěru nebo formou krytí části úroků 

z úvěru, 

 ke krytí části úhrady formou úvěru za účelem nabytí členských práv a povinností 

v družstvu, nebo za účelem nabytí podílu v právnické osobě, stane-li se účastník 

nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě, nebo 

rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se nabytí členských práv 

a povinností nebo nabytí podílu týká, 
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 ke krytí části nákladů spojených s pořízením zařízení bytu formou úvěru.[25]   

Finanční prostředky soustředěné ve Fondu lze dále použít:  

 k nákupu hypotečních zástavních listů, 

 k nákupu dluhopisů, jejichž emitentem je Česká národní banka, 

 k nákupu státních dluhopisů, 

 k úhradě závazků plynoucích z ručení, 

 k úhradě závazků z vydaných dluhopisů, 

 k úhradě nákladů spojených se správou Fondu, 

 k úhradě nákladů spojených s poskytováním prostředků, 

 k úhradě nákladů spojených, s podporou informační a poradenské činnosti v oblasti 

bydlení, 

 k nákupu dluhopisů vydaných členskými státy EU nebo jinými státy tvořícími 

Evropský hospodářský prostor, členskými státy Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj, cenných papírů a dluhopisů vydaných centrálními bankami těchto 

států a dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou. [25] 

Orgány Fondu jsou:  

1. výbor Fondu, 

Výbor je složen ze zástupců MMR, MF, MPO a zbývající členové výboru jsou 

nezávislými odborníky. Jedná o věcech, které jsou předmětem činnosti Fondu. Výbor 

má 7 členů. Předsedou je ministr. Místopředsedu a dalších 5 členů jmenuje a odvolává 

vláda na návrh ministra. Jejich funkční období je čtyřleté. Zasedá podle potřeby, 

nejméně dvakrát ročně. Dále projednává a schvaluje:  

 jednací řád Fondu a jeho změny, 

 závažnější otázky související se správou Fondu, 

 závažnější otázky vyplývající z realizace podpůrných programů, 

 návrhy opatření k nápravě předložené předsedou výboru Fondu v případech 

nedostatků, na které předsedu Fondu upozorní dozorčí rada Fondu, 

 návrhy ředitele Fondu na vytváření, změny a zrušení organizačních článků 

aparátu Fondu a jejich umístění, 

 další návrhy předložené předsedou výboru Fondu nebo členy výboru Fondu. 

2. dozorčí rada Fondu, 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje činnost a hospodaření jeho 

orgánů. Má 5 členů. Členy volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. 
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Funkční období členů je čtyřleté. Ze svých členů zvolí předsedu a místopředsedu. 

Usnáší se hlasováním. Jednání se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada 

usnesením. Zasedá nejméně dvakrát ročně. Předseda má právo se účastnit zasedání 

výboru Fondu. Dále projednává:  

 roční účetní závěrku Fondu a výroční zprávu o činnosti Fondu, 

 svůj jednací řád a jeho změny, 

 výsledky kontrol činnosti a hospodaření Fondu a jeho orgánů, 

 informace pro ministra pro místní rozvoj o závažných nedostatcích, 

 podněty ministra pro místní rozvoj k provedení kontroly konkrétních případů. 

3. ředitel Fondu. 

Ředitel je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem. Ředitel je jmenován 

ministrem. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce. Ředitel zejména:  

 provádí rozhodnutí a další opatření schválená a projednaná výborem, 

 řídí práci aparátu a odpovídá za plnění jeho úkolů, 

 je nadřízeným ostatním zaměstnancům, 

 přijímá potřebná opatření k zajištění správy, k realizaci úkolů a k zajištění 

činnosti orgánů a aparátu, 

 rozhoduje o uvolnění prostředků a o poskytování podpor podle programů 

poskytování státní podpory bydlení, 

 má právo se účastnit zasedání výboru s hlasem poradním, 

 má právo se účastnit zasedání dozorčí rady, 

 přijímá opatření v pracovněprávních vztazích ostatních zaměstnanců podle 

zákoníku práce, 

 přijímá opatření k organizační struktuře aparátu a rozhoduje o organizačních 

otázkách, rozhodnutí o vytváření, změně a zrušení organizačních článků 

aparátu a jejich umístění předkládá ke schválení výboru.[25] 

O použití prostředků Fondu, v souladu se schváleným rozpočtem, rozhodují jeho orgány. 

Při posuzování místních a regionálních potřeb podpory investic do bydlení spolupracují 

orgány Fondu se samosprávnými orgány obcí a krajů. Prostředky poskytnuté Fondem musí 

být vráceny zpět, nebyly-li použity v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty, nebo 

pominul-li důvod pro jejich poskytnutí.[25] 
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2.5. Obecní bytová politika České republiky 

Obecní bytová politika je v podstatě soubor nástrojů, kterými se snaží obec (obce) 

dosáhnout v rámci daného právního systému stanovených cílů. V rámci ČR se bytová politika 

obcí může lišit a to poměrně výrazně. Hlavními důvody pro tyto odlišnosti mohou být odlišné 

regionální a místní problémy, odlišné politické zájmy, odlišná sociální struktura obyvatel 

a dále také finanční a majetková situace samotné obce. Proces, kterým dochází k místní 

diferenciaci obecních bytových politik, je také do velké míry závislý na charakteru zvolených 

prioritních cílů, na nástrojích, kterých se rozhodne obec využívat, na managementu a na 

způsobech hospodaření a na nakládání s obecními byty. Volba cílů v obecní bytové politice 

bývá vůbec nejsložitější problém celého procesu. Dílem z toho důvodu, že nejsou v současné 

době vypracovány žádné standardy, které by tyto cíle charakterizovaly, dílem proto, že 

neexistují žádné srovnávací indikátory, podle kterých by bylo možno provést vyhodnocení 

úspěšnosti aplikované bytové politiky obce. Současný management obcí nemá zpravidla 

žádnou  představu o tom jaké zvolit cíle.  Dostupné prameny charakterizují poměrně mlhavě 

úlohu a cíle obcí v oblasti bydlení. Např. metodická příručka pro obce v oblasti bydlení 

vydaná MMR uvádí jako cíl obecní bytové politiky „zavedení a realizaci účinných opatření 

a nástrojů, jež by postupnými kroky řešily problémy obce v oblasti bydlení tj: 

 podpora nové bytové výstavby a tím nasycení bytové potřeby obyvatel 

a dosažení rovnovážného stavu na místním trhu s byty, 

 péče o bytový fond, jeho včasnou a kvalitní údržbu a modernizaci, 

 jeho optimální využití a řešení souvisejících otázek finančních, sociálních atd. 

Jiný pramen charakterizuje obecní bytovou politiku a její cíle jako „výraz naplňování 

sociální politiky obce v oblasti bydlení, který vychází ze základny fungujícího tržního 

mechanismu včetně trhu s byty.“ Podle posledních odhadů obce v ČR vlastní přibližně 10% 

bytového fondu, který čítá cca 4,0 mil bytů. V některých jednotlivých případech vlastní obec 

i 40% veškerého bytového fondu na území obce a z tohoto hlediska se tak jedná 

o dominantního vlastníka. [21] 

2.5.1. Subjekty obecní bytové politiky 

Na místní úrovni vyvíjí svou činnost množství subjektů, které mají zpravidla přesně 

určenou roli v oblasti bydlení. V následujících řádcích je uvedena stručná charakteristika 

nejdůležitějších subjektů: 

 



- 20 - 

 obec,  

Obec je hlavním iniciátorem uplatňování politiky bydlení.  V rámci obce dále 

její orgány, které jsou zřizovány v souladu se zákonem o obcích a které disponují 

jasnými pravomocemi. V oblasti bydlení jsou to zejména zastupitelstvo, rada, 

komise, příslušné odbory (oddělení) obecního úřadu. 

 politické strany,  

Důležitým hráčem jsou zejména místní sdružení, které skrze svůj volební 

program na lokální úrovni prosazují své vlastní zájmy a představy o dalším vývoji 

v oblasti bydlení. 

 neziskové organizace,  

Na místní úrovni se vytváří různorodé množství neziskových organizací, které se 

v oblasti bydlení snaží prosazovat svůj názor. Nejčastěji jsou to sdružení chránící 

zájmy nájemníků ve vztahu k majiteli bytového fondu (obci). 

 bytová družstva,  

Bytová družstva, která bývají často poměrně významnými vlastníky bytového 

fondu v dané obci, jsou důležitými partnery při utváření bytové politiky obce.  

 realitní kanceláře,  

Realitní kanceláře se zaobírají širokou škálou služeb souvisejících s bydlením. 

Mezi základní služby řadíme zprostředkování koupě a prodeje, správa domovního 

fondu, pronájem bytů atd. 

 vědecké instituce,  

Vědecké instituce nejčastěji typu vysokých škol nebo jako specializovaná 

pracoviště spolupracují na úrovni zejména větších obcí při vypracovávání 

doporučujících opatření a postupů ve vztahu k bytovému fondu. 

 ostatní subjekty.  

Jedná se především o soukromé a polo-soukromé subjekty, které zajišťují služby 

související i vzdáleně s bydlením. Jde např. o společnosti zajišťující odvoz odpadu, 

dodávku vody, dodávku elektřiny atd. [21] 

2.5.2. Nástroje obecní bytové politiky 

Snažíme-li se o ucelenější pohled na nástroje, které používají obce v rámci obecní bytové 

politiky, můžeme provést rozdělení těchto nástrojů podle prioritních cílů do dvou základních 

oblastí: 
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1. vnější cíle obecní bytové politiky, 

Vnějšími cíly rozumíme dosažení takového stavu, který bude mít vliv na celý 

bytový fond v obci, na jeho všechny segmenty. Vnější cíle obecní bytové politiky 

podle tržního a administrativního rozlišovacího kritéria mohou být např. následující: 

 cenová dostupnost standardních forem bydlení, 

 podpora bytové výstavby v obci, 

 odstranění sociálních problémů plynoucích z nedostupnosti bydlení na trhu. 

Dalším nástrojem je příprava vhodných jak soukromých tak i obecních pozemků 

k výstavbě z hlediska vybudování inženýrských sítí (veřejných vodovodů, kanalizací, 

přístupových cest, rozvodu plynu, elektrické energie atd.). Schválení koncepce 

územního rozvoje obce, která je prezentována územním plánem a dalšími 

souvisejícími dokumenty je velice důležitým nástrojem k bytovému rozvoji obce. 

Finanční podpora stavebníků a vlastníků nemovitostí může mít podobu půjček z fondů 

rozvoje bydlení obcí. Jedná se o návratné zdroje přesunuté do rozpočtu měst 

z rozpočtu státu, které jsou určeny převážně soukromým subjektům a jsou vázány na 

opravy jejich BF. Některá města poskytují také dotaci na výstavbu bytů pořízenými 

soukromými subjekty. 

2. vnitřní cíle obecní bytové politiky. 

Vnitřními cíly jsou takové změny, které budou mít vliv na BF nacházející se pouze 

v majetku obce. Vnitřní cíle obecní bytové politiky můžeme rozdělit:  

 z hlediska efektivnosti hospodaření s obecním BF (body 1- 3)  

 z hlediska uspokojování bytových potřeb občanů města (body 4 – 6): 

1. dosažení finančního efektu z pronajímaných bytů, 

2. zamezení černého trhu s byty, 

3. vymáhání nedoplatků nájemného, 

4. zvýšení standardu bydlení u obecních nájemních bytů, 

5. cenová dostupnost obecních nájemních bytů, 

6. poskytování bytů vybraným skupinám obyvatel.[21] 

Zvolené vnější a vnitřní cíle mohou být zaměřeny na řešení sociálních problémů 

souvisejících s bydlením, nebo na řešení problémů spojených s funkcí volného trhu s byty.  

Zvolené členění však nelze chápat jako dogma. Jedná se spíše o velice abstraktní vymezení, 

neboť lze předpokládat, že jak vnější tak vnitřní cíle se mohou sekundárně navzájem 

ovlivňovat.[21] 
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2.5.3. Privatizace obecního bytového fondu  

Privatizace obecního bytového fondu je jedním z významných nástrojů obecní bytové 

politiky. Obce se zbavují svého vlastního bytového fondu, který na ně přešel v první polovině 

90. let 20. století zákonem z majetku státu. Rozhodnutí zda prodávat a pokud ano, tak jakým 

způsobem, leží na bedrech zastupitelstva. V případě, že je již na počátku tohoto procesu 

udělán chybný krok, odpovědnost plně dopadne na příslušnou politickou reprezentaci, která 

o prodeji rozhodovala. Privatizace bytového fondu má tedy dvě roviny. Ekonomickou 

a politickou. Právní úprava žádnému vlastníkovi nevnucuje, jakou formu prodeje má zvolit. 

Takové rozhodnutí závisí jen na vlastníku domu, který rozhoduje, zda vůbec některý 

z obytných domů nabídne k prodeji a jakou formu pro tento prodej zvolí. Nájemci 

jednotlivých bytů a nebytových prostorů nemohou vlastníka donutit k tomu, aby jim dům, 

byty či nebytové prostory prodal. [21] 

V současné době existují tři základní formy převodu (prodeje) obecních domů, respektive 

jejich částí. Jedná se o:  

1. prodej celých domů do vlastnictví PO nebo FO podle občanského zákoníku, 

Při prodeji celých domů do vlastnictví PO nebo FO mohou být kupujícími firmy, 

obchodní společnosti (například s.r.o., a.s.), občané (velmi často manželé) nebo 

občané podnikající pod svým jménem. Vlastníkem celého domu se stává PO nebo FO. 

Dosavadní nájemci jsou i nadále pouhými nájemci bytů a nebytových prostor. Na 

jejich nájemním vztahu se však nic nemění, právní ochrana je zaručena občanským 

zákoníkem. Výhodou této varianty pro obec je jednodušší jednání. Proto lze využít i 

speciální variantu, kdy současní nájemci vytvoří PO (například družstvo, s.r.o.) a poté 

dům koupí. PO bude také zajišťovat správu a provoz domu. Po prodeji obecního domu 

tímto způsobem se vlastníkem stává PO a dosavadní nájemci jimi zůstávají. Nájemci 

nemohou se svým bytem volně disponovat, nejsou jeho vlastníky, ale mohou uplatnit 

vliv na hospodaření s domem daleko větší měrou než v situaci, kdy byla vlastníkem 

obec. Postavení nájemců, kteří se nestali podílníky této PO, se nemění. Je logické, že 

čím více nájemců z domu bude členem takovéto PO, tím budou mít dům více pod 

kontrolou. Je to cesta tzv. rychlé privatizace. 

2. prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, 

Zákon o vlastnictví bytů zajišťuje kombinaci ideálního podílového spoluvlastnictví 

ke společným prostorám v domě a výlučného vlastnictví k jednotlivým bytům a 
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nebytovým prostorům v domě. Zákon otevřel cestu k rozvoji trhu s byty. Zaručuje 

dosavadnímu nájemci bytu právo přednostní koupě.[16] 

Vlastnictví jednotky podle tohoto zákona spojené se spoluvlastnickým podílem na 

společných částech domu (dále jen „vlastnictví jednotky“) vzniká vkladem prohlášení 

vlastníka budovy do katastru nemovitostí nebo výstavbou jednotky provedenou na 

základě smlouvy o výstavbě podle tohoto zákona (dále jen „smlouva o výstavbě“). 

Vlastnictví jednotky může vzniknout rovněž:  

 na základě dohody spoluvlastníků budovy nebo rozhodnutí soudu o zrušení 

a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy, 

 na základě dohody nebo rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění 

manželů. 

Vznikem vlastnictví jednotek nebo rozestavěných jednotek vzniká spoluvlastnictví 

společných částí domu. [24] 

3. prodej celých domů do spoluvlastnických podílů podle občanského zákoníku. 

Při prodeji celých domů do spoluvlastnictví může jít o prodej domů do 

spoluvlastnictví buď současných nájemců nebo jiných osob. Jedná se o klasický 

prodej do spoluvlastnictví podle občanského zákoníku. Dosavadní nájemní vztah 

zanikne, ale spoluvlastníci ani nadále nejsou vlastníky užívaných bytů, nemohou jimi 

volně disponovat. Spoluvlastníkům přísluší tzv. ideální spoluvlastnický podíl na 

domě.[16] 

Přístup k privatizaci obecních bytů byl a je v jednotlivých městech a obcích značně 

rozdílný. Je třeba zdůraznit, že každému rozhodnutí o prodeji bytového fondu by mělo 

předcházet důkladné zvážení všech pozitiv a negativ. Jedná se totiž o rozhodnutí, jehož 

důsledky již nelze v budoucnu napravit. Nekoncepční prodej obecních bytů může znamenat 

ztrátu důležitých objektů, bez kterých se vývoj obce může dostat do velkých problémů. 

Přitom úloha obcí v politice bydlení ještě poroste, stejně jako lze předpokládat, že porostou 

jak ceny nemovitostí a pozemků, tak i výše nájemného a cen služeb, které pronajímateli 

s užíváním jednotek poskytuje. Obce mají povinnost v oblasti bydlení, pro které musí 

disponovat určitým bytovým fondem. Doporučuje se, aby si obec z celkového bytového fondu 

ponechala 15 až 20%, někdy 25 až 30%. Tím si vytvoří základnu pro řešení problému 

nejenom v oblasti sociálního bydlení. [16]  
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2.5.4. Privatizace obecního bytového fondu z pohledu pravidel veřejné 
podpory 

Veřejná podpora se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem, nebo ze 

státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že 

zvýhodňuje určité podmínky nebo určitá odvětví výroby. Podpora, která splňuje výše uvedená 

kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu 

poskytování veřejné podpory může být povolena na základě blokových výjimek či na základě 

rozhodnutí Evropské komise. Mezi takové výjimky se můžou zařadit například poskytování 

podpory ve formě podpory „de minimis“, regionální podpory či vyrovnávací platby za výkon 

veřejné služby v souladu s příslušnými pravidly.  

Na základě uvedené definice je nutné u veřejné podpory zkoumat 4 základní kritéria 

definice veřejné podpory:  

 podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků, 

 podpora zvýhodňuje určité podmínky nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní, 

 je ovlivněn obchod mezi členskými státy, 

 je narušena nebo hrozí narušení soutěže. 

Z definice veřejné podpory vyplývá, že podpora může být realizována v různých formách. 

Mezi nejčasnější formy veřejné podpory můžeme zařadit následující:  

 přímé dotace,  

 státní záruky,  

 daňové úlevy, 

 navyšování základního kapitálu,  

 úvěry a půjčky, 

 promíjení plateb sociálního a zdravotního pojištění.[2]  

Podpora může mít i formu prodeje obecního bytového fondu (bytové družstvo nebo jiná 

PO) za cenu nižší než tržní. Rozdíl mezi cenou tržní a skutečnou cenou prodávaného 

veřejného majetku představuje veřejnou podporu. Od roku 2007 činí povolená hranice veřejné 

podpory tzv. limit „de minimis“ 200 000 eur po dobu 3 let jednoho subjektu. Tato hranice se 

považuje za minimální, při které ještě nejde o veřejnou podporu. ÚHOS doporučuje využít při 

prodeji bytového fondu tyto, z hlediska veřejné podpory bezproblémové, formy prodeje:  

1. prodej jednotlivých bytových jednotek FO, 

2. prodej bytových domů družstvům či PO za cenu tržní, 
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3. prodej bytových domů družstvům, která budou založena nájemci jen jako 

zprostředkovatelé prodeje, 

4. prodej bytových domů družstvům či PO s podporou „de minimis“. 

 Podpora „de minimis“ (nebo také podpora malého rozsahu) není považována 

za veřejnou podporu, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise 

za to, že nenaplňuje poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by 

ovlivnit obchod a narušit hospodářskou soutěž mezi členskými státy. Může být 

na rozdíl od jiných typů opatření poskytnuta na jakýkoli účel, může se jednat 

o podporu investičního i provozního charakteru. Je omezena na limit 200 000 EUR 

pro jednoho příjemce v tříletém období (současné a dvě předchozí účetní období, 

které příjemce používá pro daňové účely, tj. kalendářní nebo hospodářský rok). 

Podpora se považuje za poskytnutou ke dni, kdy právní akt zakládající její 

poskytnutí nabude právní moci či účinnosti. Pro přepočet částky podpory z EUR 

na Kč se používá kurz Evropské centrální banky platný ke dni poskytnutí podpory. 

Poskytovatelé podpory mají povinnost zaznamenat předepsané údaje o poskytnuté 

podpoře do centrálního registru de minimis. Zákonná lhůta pro záznam je 

5 pracovních dní ode dne poskytnutí podpory příjemci. Kumulace podpory s jinou 

podporou ke stejným způsobilým nákladům je možná, avšak nesmí dojít 

k překročení maximální míry, která je daná pravidly pro jinou podporu 

(např. pravidla pro regionální investiční podporu). [2] 

Problematický z hlediska veřejné podpory je prodej celého bytového domu nebo jeho části 

jakékoliv PO nebo FO, která tento majetek nabývá za účelem podnikání např. za účelem 

pronajímaní a ne pro vlastní bytové potřeby za cenu nižší než je cena tržní.  Tato forma 

prodeje může zakládat zakázanou veřejnou podporou ve smyslu ustanovení článku 87 odst. 1 

Smlouvy o založení ES, kterou nelze poskytnout. Je nutné zdůraznit, že rovněž PO založená 

oprávněnými nájemníky (družstvo) je Evropskou komisí považována z hlediska veřejné 

podpory za podnikatelský subjekt na trhu s bydlením. [2] 

2.5.5. Aspekty privatizace bytového fondu  

Privatizace bytového fondu má tedy dvě roviny: 

1. ekonomické aspekty,  

Jedním z hlavních důvodů proč se obce rozhodují, a zejména v minulosti 

rozhodovali, pro privatizaci byly vysoké náklady na provoz vlastního bytového 

fondu a nemožnost zvýšení nájmů z důvodu jejich regulace. Efektem z privatizace 
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pak byly a jsou jednorázové příjmy z prodeje bytů. Jedná se o přímý efekt, který se 

projeví v rozpočtu obce, na nakládání se zbývajícím ještě neprodaným bytovým 

fondem. Privatizace může výrazně ovlivnit tržní ceny bytů v dané lokalitě, což je 

výrazné zejména za situace, kdy je rozsáhlý bytový fond obce využíván 

nehospodárně. Privatizací dochází ke zvyšování nabídky a ke zracionálnění 

nakládání s byty. Vyšší nabídka samozřejmě při dané poptávce způsobí snížení 

cen. Ekonomickým aspektem bylo i snižování počtu bytů, které spadaly do režimu 

regulovaných nájmů a to v těch případech, kdy byly byty prodávány stávajícím 

nájemníkům. Okamžikem prodeje bytu se nájemník stal majitelem a nájemní vztah 

zanikl. Nový majitel mohl dále byt pronajímat již za tržní nájemné. 

2. politické aspekty.  

Často opomíjenou rovinou privatizace jsou politické vazby. Tuto vazbu lze 

popsat schematicky následovně: nájemník obecního bytu – volič do zastupitelstva 

– zastupitel (politik).  Schéma v podstatě popisuje situaci, kdy nájemníci obecních 

bytů jsou zároveň voliči zastupitelstva obce. 

Pokud se zastupitelé obce rozhodnou pro privatizaci, stojí před zásadním 

rozhodnutím jakou formu privatizace zvolit a jakou částku za prodej bytů 

požadovat. Pokud se obce pro privatizaci rozhodují, pak v drtivé většině volí 

takovou formu, která upřednostňuje prodej stávajícím nájemníkům. Prodej mimo 

okruh stávajících nájemníků je opravdu výjimečný a týká se pouze minimálního 

počtu obcí. Také prodejní cena je téměř vždy výrazně pod úrovní tržních cen. [21] 

2.6. Bydlení  

Bydlení je stav, který je charakterizován  přechodnou nebo trvalou fyzickou  přítomností 

jedince nebo jeho rodiny v daném místě se všemi s tím souvisejícími sociálními 

a ekonomickými aspekty. K dosažení tohoto stavu je nezbytná existence obydlí.[21] Bydlení 

představuje jednu ze základních existenčních potřeb člověka. Je spojeno s prostorem, ve 

kterém tráví svůj čas, skýtá mu pocit osobní svobody a bezpečí, je místem jeho kontaktu 

s rodinou, základním předpokladem životní jistoty. Bydlení je komplexní proces, tvořený 

třemi základními složkami:  

1. neprodukční funkce, 

Vývojově nejstarší funkce. Zahrnuje ochranu člověka před nepříznivými vlivy 

přírody i nežádoucími vlivy civilizace, zajišťování obživy, spánku, odpočinku, 
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hygieny a realizaci vlastního rodinného života včetně výchovy dětí a společenských 

vazeb jak v rodinném, tak i sousedském prostředí.  

2. socioekonomické funkce, 

Představuje aktivity spojené s bydlením jako specifickou pracovní a hospodářskou 

jednotkou. Je zde typická závislost na vnějším obytném prostředí a jeho vybavenosti. 

Mezi aktivity spojené s touto funkcí patří úsilí o získání samostatného bytu, 

s užíváním bytu a jeho provozem, využívání služeb občanské vybavenosti, příprava na 

práci či studium, zajišťování prvotních potřeb bydlení, společenské kontroly 

a prezentace členů rodiny.  

3. sociokulturní funkce. 

Představuje aktivity spojené se zájmovými a kulturními potřebami, jejichž význam 

výrazně stoupá, protože ovlivňují kvalitu lidského potenciálu a jeho tvůrčí 

schopnosti.[16] 

2.6.1. Úrovně bydlení 

Stanovit objektivně stav a úroveň bydlení je poměrně náročná záležitost, neboť tato je 

ovlivňována spoustou neměřitelných faktorů, např. slunností bytu, polohou ke světovým 

stranám, dopravní přístupnosti apod. Bydlení z hlediska jeho úrovně lze hodnotit pomocí 

následujících ukazatelů:  

 průměrná obytná plocha bytu a obytné místnosti, 

 průměrná obytná plocha na osobu, 

 průměrný počet osob na byt a obytnou místnost, 

 počet obytných místností na byt. [6] 

2.6.2. Základní sektory bydlení  

Druhy bydlení, dané právní úpravou užívání, současně s dalšími charakteristikami 

ustanovují 5 základních sektorů bydlení:  

1. veřejný nájemní sektor, 

 plní sociální funkci, vlastníkem bývají obce, které ve své funkci spojují dvě role:  

1. roli vlastníka, 

2. roli subjektu, který hájí veřejný zájem a plní sociální úkoly. 

 nájemné bývá pod tržní hladinou, nejčastěji je uplatňované nákladové nájemné, 

popřípadě je odvozováno od příjmů a nedosahuje ani nákladové úrovně, provoz 

domů je dotován, 
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 při alokaci tohoto typu bydlení se většinou uplatňuje přídělový systém, poptávka je 

vyšší než nabídka, 

 práva nájemců jsou velmi rozsáhlá, nájemní smlouvy v tomto sektoru bývají na dobu 

neurčitou, využívá se participace nájemců na správě bytového fondu. 

2. neziskový nájemní sektor, 

 neziskové organizace poskytují nájemní bydlení bývají silně provázány se subjekty 

veřejné správy, 

 nejčastěji je zde uplatňováno nákladové nájemné, které kryje kapitálové i provozní 

náklady, 

 kapitálové náklady tohoto typu bydlení jsou, zvláště z počátku, příčinou vyšší 

úrovně nájemného než je běžné tržní, někdy zůstává jeho úroveň stále stejná, 

protože úhrady již splacených úvěrů jsou používány k subvencování bytového 

fondu, 

 nájemné je v tomto sektoru nejčasněji snižováno nějakou z forem podpory výstavby 

a financování z veřejných rozpočtů  - nevratnými dotacemi, úvěry od státu apod., 

 poptávka v tomto sektoru převyšuje nabídku a proto i zde je nutný přídělový systém, 

 neziskové organizace mají plnit sociální funkci, ale současně usilují o finanční 

nezávislost, z těchto důvodů často preferují nájemce s vyššími příjmy a orientují se 

komerčně. 

3. soukromý nájemní sektor,  

Soukromí pronajimatelé usilují o max. zisk z pronájmů bytu a dostávají se tak do 

rozporu se zájmy nájemců. Uplatňuje se tržní nájemné. Stát se však snaží tuto oblast 

usměrňovat formou regulace či kontroly nájemného. K hlavním nástrojům státu v této 

oblasti patří:  

 neomezené zmrazení nájemného bez dalších úprav,  

 zmrazení nájemného a jeho následné zvyšování podle vývoje spotřebitelských 

cen,  

 stanovení nájemného podle standardu vybavenosti, plochy bytu apod.,  

 omezení zisku pronajímatele.  

Od soukromých majitelů se nedá očekávat sociální chování, proto je nutná 

intervence státu, která však není dlouhodobě udržitelná. Zásahy státu do tohoto 

sektoru musí zaručit ochranu nájemců, aby se pronajimatelé nemohli regulaci 

nájemného vyhnout a současně musí být dostatečně pružné, aby regulované nájemné 
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nebylo dlouhou dobu pod úrovní tržního nájemného. Při dlouhodobé regulaci 

nájemného, které se tak dostane pod úroveň nájemného tržního, dostávají nájemci 

skrytou dotaci. 

4. družstevní sektor, 

Je specifikován participací a rozsáhlými užívacími právy nájemců, většinou členů 

družstev. Podle konkrétní právní úpravy týkající se především obchodovatelnosti 

členských podílů se tento typ bydlení blíží buď nájemnímu nebo vlastnickému 

sektoru.  

5. vlastnický sektor. 

Ztotožňuje se zde vlastník a uživatel. Výkon vlastnických práv je téměř 

neomezený, jedná se o ideální, zvláště po splacení nákladů spojených s pořízením, 

vlastnické bydlení. Představuje nejžádanější formu bydlení, je vhodnou investicí 

a současně má vysoký společenský status.[6] 

2.6.3. Typy bydlení  

Základní typy bydlení jsou definovány především prostřednictvím vlastnických 

a uživatelských práv k nemovitosti a dále jsou specifikovány např. typem vlastníka či funkcí 

daného typu bydlení na trhu s byty. Podle těchto charakteristik lze sektory bydlení rozdělit na:  

1. vlastnický sektor, 

2. nájemní sektor. 

 soukromý, ziskový sektor, 

 veřejný, neziskový sektor. 

Typy bytů na trhu se liší typem nemovitosti, ve kterém se nacházejí, umístěním, kvalitou, 

cenou, typem vlastníka atd. Základní druhy bydlení jsou odvozeny od právních důvodů 

užívaní bytu či domu. Rozlišují se tyto základní druhy bydlení, podle míry vykonávaných 

vlastnických práv k dané nemovitosti: 

1. vlastnické bydlení,  

2. spoluvlastnické bydlení, 

3. sdílené spoluvlastnictví,  

4. družstevní bydlení, 

Spočívá ve vlastnictví podílu v družstvu, které je vlastníkem domu, jsou-li podíly 

obchodovatelné, blíží se toto bydlení kondominiu, smazává se zde hranice mezi 

nájemním a vlastnickým bydlením. 

5. nevlastnické formy bydlení.  
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Nájem, podnájem, podstatou nájemního bydlení je oddělení vlastnického práva od 

práva užívacího, vlastník pronajímá nemovitost na základě nájemní smlouvy a za 

úplatu lidem, kteří jej po stanovenou dobu užívají, v současnosti se uplatňují dvě 

formy nájemného:  

 smluvní nájemné,  

Vyskytuje se na volném trhu, je stanoveno vzájemnou dohodou mezi 

pronajímatelem a nájemcem. 

 regulované nájemné.  

Platí u starších nájemních smluv, regulace je postupně uvolňována, do roku 

2010 by se nájemné i v těchto bytech mělo vyrovnat běžnému tržnímu 

nájemnému. [6] 
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3. Privatizace obecního bytového fondu města Brna 
Brno je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v ČR a tradiční hlavní a zároveň 

největší město Moravy. Je správním střediskem Jihomoravského kraje, v jehož centrální části 

tvoří samostatný okres Brno-město. Brno je centrem české justice a celkově významným 

administrativním střediskem. Je sídlem státních orgánů s celostátní kontrolní působností 

a dalších důležitých institucí. Za zmínku stojí například Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže nebo například pobočka České národní banky. Brno je rovněž významným střediskem 

vysokého školství s 30 fakultami, 12 univerzitami a vysokých škol s téměř 88 tisíci studenty. 

K trvalému pobytu v Brně je přihlášeno přes 400 tisíc obyvatel, přičemž brněnská 

aglomerace, vymezená dle vyhlášky 561/2006 Sb., obcemi Brno, Adamov, Bílovice nad 

Svitavou, Česká, Kuřim, Lelekovice, Modřice, Ostopovice, Podolí, Popůvky, Rozdrojovice, 

Řícmanice, Šlapanice, Troubskomá téměř 500 tisíc obyvatel. Širší metropolitní oblast Brna 

pak v roce 2009 čítala podle Eurostatu 730 tisíc obyvatel.[30] 

3.1. Statistika v oblasti bydlení města Brna  

Na základě předběžných výsledku posledního sčítání lidu, domů a bytů, které se 

uskutečnilo k 26.3. 2011, vychází celkový předběžný přehled o stavu obecního bytového 

fondu v Jihomoravském kraji viz Tab.3.1.   

Tab. 3.1: Počet domů a bytů Jihomoravského kraje k 26.3.2011 

Domy  
Kraj, okres 

z toho obydlené z toho neobydlené 

Domy 
cekem  

 Obydlené 
byty celkem 

 Blansko   23 168   5 055  28 223   37 981 

 Brno-město   36 314   3 738  40 052 155 866 

 Brno-venkov   49 724   8 089  57 813   69 795 

 Břeclav   28 517   4 743  33 260   38 263 

 Hodonín   36 058   5 493  41 551   52 059 

 Vyškov   21 664   4 721  26 385   30 715 

 Znojmo   26 137   5 298  31 435   38 772 

 Jihomoravský kraj 221 582 37 137 258 719 423 451 

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze, vlastní úprava, 2012 
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Výše uvedená tabulka popisuje celkový počet domů a bytů k 26.03.2011, kdy proběhlo 

poslední sčítání lidí, domů a bytů. Jihomoravský kraj zahrnuje 7 okresů. Pro tuto práci je 

podstatný pouze okres Brno-město. Brno-město má celkem  40 052 domů z toho:  

1. obydlené domy celkem   36 314 domů z toho:  

 rodinné domy   26 159 domů, 

 bytové domy       9 558 domů. 

2. neobydlené domy celkem     3 738 domů.  

Mezi důvody neobydlenosti domů jsou především domy, které převážně 

během roku  slouží k rekreaci (144 rodinných domů), domy, ve kterých dochází 

k přestavbě (292 domů z toho 285 rodinných domů a 7 bytových domů) a domy, 

které jsou nezpůsobilé k bydlení (184 domů z toho 178 rodinných domů a 6 

bytových domů).  

Jak je možno spočítat z Grafu 3.1, Brno má z celého jihomoravského kraje 15,5% všech 

domů. Neobydlených je z toho jen 9% na rozdíl od celého Jihomoravského kraje, kde je to 

14%. Podíl obydlených bytů v Brně je 37% z celého kraje, což je větší třetina.  

Graf 3.1: Srovnání počty bytu mezi Jihomoravským krajem a okresem Brno-město 
k 26.03.2011 
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Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze, vlastní úprava, 2012 

V průměru v Jihomoravském kraji žije v jednom bytě 2,8 osob. V okrese Brno-město 

bydlí 2,5 osoby v jednom bytě což je nejméně za celý Jihomoravský kraj. Statistiku počtu 

osob v jednom bytě vede Hodonín a Břeclav, kde v jednom bytě žijí 3 osoby. Zbývající 
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okresy mají v průměru něco pod 3 osoby na byt. Důvodem, proč je okres Brno-město na 

posledním místě, když má s porovnáním s ostatními okresy mnohem více obyvatel, je vysoký 

počet bytů. Ovšem je nutno říci, že údaje pro Brno-město jsou zkreslené, jelikož se do 

statistiky počítají pouze osoby, které mají trvalý pobyt na území obce. Nepočítá s lidmi, kteří 

jsou tady v nájmu jako např. studenti, kteří si pronajímají byty a kde žije např. v bytě 

o velikosti 3+1 6 studentů, v každém pokoji 2 studenti.  

Z výsledků sčítání lidu, domů a bytů lze rozdělit obydlené domy pro okres Brno-město 

podle vlastníka domu. Zde se rozlišuje vlastník na fyzickou osobu, obec, stát, bytové 

družstvo, spoluvlastnictví vlastníků bytů a kombinace vlastníků viz Tab. 3.2. 

Tab. 3.2: Obydlené domy podle vlastníka domu okresu Brno-město  

Období  
Domy podle vlastníka  

3.3.1991 1.3.2001 26.3.2011 

  fyzické osoby 24 986 26 179 27 249 

  obec, stát    6 272   3 920   2 446 

  bytové družstvo          0         1 844   1 428 

  spoluvlastnictví vlastníků bytů          0      159   3 043 

  kombinace vlastníků          0          0     933 

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze, vlastní úprava, 2012 

3.2. Struktura bytového fondu města Brna 

V Brně je v současnosti v bytových a rodinných domech kolem 165 tisíc bytů viz Tab. 

3.3. Město se již od roku 1998 v privatizaci zbavuje městských nájemních bytů a současně se 

snaží při správě bytového fondu pokrýt nejnutnější potřeby obyvatel. 

Tab. 3.3: Struktura bytového fondu města Brna v časovém období 2007-2010 

Rok 
Vlastnictví  

2007 2008 2009 2010 

  ve vlastnictví města    39 331   38 970   37 508   31 736 

  ve vlastnictví družstva    22 069   21 945   20 482   19 280 

  jiný vlastník  103 966 104 451 107 376 114 350 

  Celkem bytů 165 366 165 366 165 366 165 366 

Zdroj: Výroční zpráva města Brna, www.brno.cz, vlastní úprava, 2011  
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Z uvedené tabulky je zřejmé, že OBF se snižuje, což odpovídá tomu, že privatizace stále 

pokračuje. Ovšem snižuje se i počet bytů družstevních, přibývá bytů v jiném vlastnictví. 

Grafické znázornění viz Příloha č. 5.  

3.3. Orgány Magistrátu města Brna v oblasti bydlení  

Správa MMB je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů.  Podle zákona o obcích je Brno statutárním městem. Území statutárního města Brna 

je členěno na 29 MČ viz Příloha č. 2, které jsou organizačními jednotkami města. Nejvyšším 

orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v MČ zastupitelstva MČ. V čele 

MMB stojí primátor. Řízení magistrátu města Brna je rozděleno do 5 úseků:  

1. Primátor města Brna, 

2. 1.náměstek primátora, 

3. náměstek primátora pro oblast rozvoje města, 

4. náměstek primátora pro oblast sociálně-kulturní, 

5. náměstek primátora pro oblast hospodářskou.[4] 

Oblast bydlení MMB je spravována náměstkem primátora pro oblast hospodářskou viz 

Obr. 3.1.    

Obr. 3.1: Orgány Magistrátu města Brna v oblasti bydlení 

   

Bytový odbor (BO) v samostatné působnosti zpracovává koncepci bydlení ve městě 

Brně, vede evidenci bytových domů a bytů v majetku města, zajišťuje prodej bytových domů 

z majetku města do vlastnictví PO a FO, zabezpečuje pronájem bytů v domech nesvěřených 

MČ, zabezpečuje náhradní byty v důsledku živelné pohromy nebo jiné mimořádné událostí 

a pronajímá byty v celoměstském zájmu, zabezpečuje agendu FBV včetně poskytování 

příspěvků a půjček MČ na opravy bytového fondu a novou bytovou výstavbu apod. 

V přenesené působnosti rozhoduje zejména o odvoláních proti rozhodnutím vydaným ve 

správním řízení.[4] Organizační struktura viz Příloha č. 6. 

Majetkový odbor (MO) v rámci samostatné působnosti provádí dispozice s nemovitým 

majetkem, připravuje a zajišťuje hospodaření s majetkem města, vytváří podmínky pro 

Orgány MMB v oblasti bydlení 

Odbor bytový Odbor majetkový Odbor správy majetku 
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přípravu komplexní nabídky podnikatelských a investorských příležitostí, zabezpečuje řešení 

majetkoprávní agendy pro potřeby rozvojových lokalit města, vede a aktualizuje agendu 

návrhů FO a PO na dispozice s majetkem města, vykonává správu obecně závažnou 

vyhláškou města vydané Cenové mapy stavebních pozemků SMB apod.[4] Organizační 

struktura viz Příloha č. 7. 

Odbor správy majetku (OSM) zpracovává plán rozvoje spravovaných zařízení, 

zodpovídá za řádné čerpání výdajů a plnění příjmů dle schváleného rozpočetu pro OSM, 

spravuje pozemkový fond nesvěřený MČ města Brna, zajišťuje provádění kontroly 

a odstraňování „sprejerských“ maleb z fasád domů v oblasti historického jádra města apod.[4] 

Organizační struktura viz Příloha č. 1. 

3.4. Působnost města Brna v oblasti bydlení  

Působnost města Brna v oblasti bydlení je upravena obecně závaznou vyhláškou 

schválenou ZMB č. 20/2001,  kterou se vydává „Statut města Brna“, ve znění obecně 

závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 21/2001,  25/2001,  2/2002,  5/2002,  7/2002,  

24/2002,  3/2003, 10/2003, 1/2004, 4/2004, 14/2004, 9/2005, 15/2006, 18/2006, 1/2007, 

7/2007, 1/2008, 13/2008, 2/2009, 3/2009, 12/2009, 4/2010,14/2010, 23/2010, 7/2011 

a 16/2011, který upravuje vnitřní poměry ve věci správy města.  

3.4.1. Samostatná působnost Magistrátu města Brna 

 zpracovává koncepci bydlení ve městě, rozbory potřeb bydlení a stavu bytového 

fondu v majetku města, včetně majetku svěřeného MČ, a zajišťuje její realizaci, 

 vede, v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku SMB a podmínkami 

zajišťování bytové náhrady, centrální evidenci obytných domů v majetku města, 

bytů a jejich nájemců a centrální evidenci žadatelů pronájem bytu, 

 upravuje způsob a podmínky pronajímání bytů a poskytování bytových náhrad 

v domech v majetku města, včetně domů svěřených MČ, 

 zabezpečuje v souladu s pravidly pronájmu bytů pronájem bytů, 

 upravuje způsob a podmínky budování půdních vestaveb a nástaveb v domech 

v majetku města, včetně domů svěřených městským částem, a v souladu s pravidly 

města Brna, zabezpečuje jejich realizaci, 

 zabezpečuje v souladu s pravidly pronájmu nebytových prostor pronájem 

nebytových prostor a výpovědi z nájmu nebytových prostor v domech, které nejsou 

svěřeny městským částem, 
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 vyřizuje podání ve věcech nájmu bytů v domech v majetku města, včetně bytů 

v domech svěřených městským částem v souladu s pravidly pronájmu bytů, 

 vypovídá smlouvy o nájmu bytů a zastupuje město Brno v řízeních před soudy 

týkajícími se nájmu bytů a nebytových prostor, vzniku, změny a zániku nájemného 

vztahu k bytům a nebytovým prostorám, jejich vyklizení a úhrady nájemného za 

užívání bytů a nebytových prostor a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytů 

a nebytových prostor v domech v majetku města, které nejsou svěřeny MČ, 

 upravuje pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor závazným dokumentem, 

zabezpečuje jejich realizaci, 

 vydává prohlášení o vymezení jednotek v domech v majetku města Brna, 

nesvěřených MČ, 

 vykonává práva a povinnosti vlastníka jednotek ve společenství vlastníků jednotek 

ve smyslu zvláštních předpisů v domech nesvěřených MČ, 

 uzavírá s vlastníky jednotek smlouvy o úpravě práv k pozemkům v domech 

nesvěřených městským částem, 

 zajišťuje přípravu nové bytové výstavby, koordinuje veškeré činnosti související 

s žádostmi o státní dotaci na podporu bydlení za město Brno, 

 uzavírá smlouvy o sdružení a o výstavbě pro budování nájemních bytů a technické 

infrastruktury a vykonává s tím související činnosti, 

 uzavírá smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem vybudovaným s pomocí 

státní dotace na výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury a provádí 

závěrečné ekonomické vyhodnocení akce.[1]  

3.4.2. Samostatná působnost městských částí 

 poskytují městu potřebné informace a podklady za účelem zpracování koncepce 

bydlení ve městě, rozborů potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města 

svěřeného MČ, 

 v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku SMB a podmínkami 

zajišťování bytové náhrady zabezpečují pronajímání bytů v domech svěřených 

městským částem a vykonávají v nich práva a povinnosti pronajímatele, 

 vyřizují podání týkající se správy a údržby svěřeného majetku. [1] 

3.4.3. Přenesená působnost Magistrátu města Brna 

 přikazuje těm, kdo vykonávají právo hospodaření s národním majetkem, aby 

uzavřeli smlouvu nájmu nebytových prostor s přikázaným nájemcem - státním 



- 37 - 

orgánem – a uděluje souhlas k výpovědi nájemních smluv uzavřených na základě 

tohoto rozhodnutí, 

 ruší národní správu nad domovním majetkem ve vlastnictví fyzických osob, a to ve 

všech případech, kdy byla zavedena bývalými národními výbory, 

 vede v souladu s pravidly pronájmu bytů evidenci obytných domů svěřených 

městským částem, bytů a jejich nájemců a evidenci žadatelů o pronájem bytu, 

 zpracovává rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu svěřeného majetku, 

 vypovídá smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor a zastupují město v řízeních 

před soudy týkajícími se nájmu bytů a nebytových prostor, vzniku, změny a zániku 

nájemního vztahu k bytům a nebytovým prostorám, jejich vyklizení a úhrady 

nájemného za užívání bytů a nebytových prostor a úhrady za plnění poskytovaná 

s užíváním bytu a nebytových prostor v domech v majetku města svěřených MČ, 

 zabezpečuje pronájem nebytových prostor v domech svěřených MČ, 

 v souladu s pravidly města Brna zabezpečuje realizaci půdních vestaveb a nástaveb 

v domech svěřených MČ, 

 vydává za město prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domech v majetku 

města Brna svěřených MČ, 

 uzavírá smlouvy o výstavbě o budování jednotek v půdních prostorách či 

v nástavbách v domech svěřených MČ, 

 zabezpečuje podklady pro město Brno pro prodej domů, bytů a nebytových prostor, 

 vykonává za město práva a povinnosti vlastníků jednotek ve společenství vlastníků 

jednotek ve smyslu zvláštních předpisů 59) v domech svěřených MČ, 

 uzavírá s vlastníky jednotek v domech jim svěřených, s výjimkou MČ Brno-

Židenice, smlouvy o převodu vlastnictví podílu na pozemku zastavěném domem 

a na pozemku souvisejícím dle zvláštních předpisů, 

 zajišťuje podklady a návrh zpracování žádostí o státní dotace na podporu bydlení, 

 provádí výstavbu bytů s pomocí státní dotace za podmínek stanovených ústředními 

orgány a městem, 

 uzavírá smlouvy o převodu vlastnictví jednotek v domech jim svěřených, 

s výjimkou MČ Brno-Židenice, včetně podílů na společných částech domu a na 

pozemku  zastavěném domem a na pozemku souvisejícím, dle zvláštních 

předpisů.[1]  
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3.4.4. Přenesená působnost městské části 

 rozhoduje ve věcech zřejmého zásahu do pokojného stavu porušení práva občana 

vyplývajícího z nájmu bytu a nebytových prostor, 

 rozhoduje spory o výši nájemného mezi dosavadním nájemcem bytu a nebytového 

prostoru a vlastníkem navrácené nemovitosti v případech stanovených zvláštním 

předpisem.[1] 

3.5. Pronájem bytů v domech v majetku města Brna 

Pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna je upravováno „Pravidly 

pronájmu bytů v domech v majetku SMB a podmínek zajišťování bytové náhrady“ schválené 

ZMB na zasedání Z4/031 konané dne 24.01.2006.  

Obr. 3.2: Struktura pronájmu bytů 

 

3.5.1. Obecné předpoklady pronájmů bytů  

Město Brno vede seznam žadatelů o byt a o byt zvláštního určení (byty v domech 

s pečovatelskou službou a byty bezbariérové). Do seznamu zapíše žadatele, který splňuje tyto 

předpoklady:  

 je zletilý, 

 žadatel ani jeho manžel (ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud 

neprokáží, že jej za závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou nájemci bytu 

na dobu neurčitou, nebo je nájemcem bytu v majetku města Brna, který je vzhledem 

k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele, jeho 

manžela/manželky nebo jeho nezletilých dětí nevyhovující, a nabídne MČ, u níž 

o byt žádá a která je pronajímatelem žadatelem užívaného bytu, jeho uvolnění, 

 žadatel ani jeho manžel (ka) nepodal žádost o byt u jiné MČ, 

 pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců. [19] 

Pronájem bytů 

Klasické byty Sociální byty Startovací byty 
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Do seznamu žadatelů o byt zvláštního určení zapíše žadatele, který splňuje tyto 

podmínky:  

 je zletilý, 

 žadatel ani jeho manžel (ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud 

neprokáží, že jej za závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou nájemci bytu 

na dobu neurčitou, nebo je nájemcem bytu, který je pro něj vzhledem k věku 

a zdravotnímu stavu nevyhovující, nebo nabídne uvolnění stávajícího obecního bytu, 

 řešení doporučí vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele sociální odbor 

MČ, 

 pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců. [19]  

Do seznamu žadatelů o byt a o byt zvláštního určení nebude zapsán žadatel:  

 který protiprávně užívá byt či nebytový prostor k bydlení. O protiprávní užívání bytu 

nejde, užívá-li byt dosavadní nájemce a členové jeho domácnosti na základě práva 

na bydlení, tzn. od skončení nájemního poměru do zajištění bytové náhrad, 

 který dosud v užívaném bytě: 

1. neplatí nájemné, hrubě porušuje dobré mravy, 

2. jinak závažným způsobem porušuje podmínky nájemní smlouvy, 

3. který se uvedených skutků dopustil v uplynulých 5 letech přecházejících 

podání žádosti o byt, 

4. po dobu evidence této žádosti s výjimkou žadatele, který dluh na nájemném 

a za služby spojené s nájmem bytu včetně poplatků z prodlení podle potvrzení 

pronajímatele dobrovolně uhradil před podáním žádosti o byt, žadateli nebyl 

nájem bytu z tohoto důvodu vypovězen a dluh netrval po dobu delší než 

6 měsíců. 

 který v průběhu 5 let před podáním žádosti o byt: 

1. jako nájemce obecního bytu na dobu neurčitou byt směnil za jiný byt než 

obecní a jeho nájem ukončil, 

2. jako nájemce bytu neplatil nájemné, hrubě porušoval dobré mravy či jinak 

závazné porušoval nájemní smlouvu a nájem bytu mu proto zanikl výpovědí. 

Do seznamu žadatelů nebude zapsán žadatel: 

1. o byt zvláštního určení - byt v domě s pečovatelskou službou, 

 jehož zdravotní stav neumožňuje bydlení v domě s pečovatelskou službou, 

 který není poživatelem starobního důchodu, 
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 který není poživatelem invalidního důchodu starším 60ti let. 

2. o byt zvláštního určení - bezbariérový byt. 

 jehož zdravotní stav neodůvodňuje bydlení v bezbariérovém bytě, 

 nemá pohybové či zrakové postižení.[19]  

Žádost o byt se podává na předtištěném formuláři MČ, kterou si žadatel zvolí. Žadatel 

pravdivě vyplní všechny údaje. Jejich změnu žadatel písemně oznamuje MČ bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Žadatel každoročně k 30.11. 

písemně oznamuje MČ, zda na žádosti o byt trvá. MČ oznámí žadateli do 30 dnů po obdržení 

žádosti, zda byl do seznamu zapsán, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována. 

Uvede-li žadatel nepravdivé údaje, neoznámí-li změnu skutečností rozhodných pro posouzení 

žádosti o byt, neoznámí-li v termínu, že na žádosti o byt trvá bude ze seznamu bez zbytečného 

odkladu vyřazen. MČ vyrozumí žadatele o důvodech vyřazení ze seznamu žadatelů. Žádost 

o byt může žadatel podat pouze u jedné MČ. [19]  

Výběr žadatelů provádí MČ podle kritérií viz Příloha č. 8 a Příloha č. 9 a způsobem 

určeným MČ. Kritéria musí mít písemnou formu a musí být schválena ZMČ. MČ je povinna 

zaslat kritéria městu na vědomí do 10 dnů po jejich schválení ZMČ. MČ je povinna zveřejnit 

na webových stránkách MČ Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku SMB a podmínky 

zajišťování bytové náhrady, kritéria a způsob pro výběr žadatelů a pořadí žadatelů. [19]  

Město Brno vede centrální evidenci žadatelů o byt, bytů a domů v majetku města Brna. 

Eviduje a řeší pouze žadatele o byt v celoměstském zájmu. Město po zavedení Centrálního 

informačního sytému města Brna vede centrální evidenci domů a bytů v majetku města Brna 

a jejich nájemců, evidenci uvolněných bytů a evidenci žadatelů o byt u jednotlivých MČ. MČ 

vede evidenci domů jí svěřených, bytů a nájemců bytů v těchto domech. MČ mají trvalý 

přístup do centrální evidence. [19]  

3.5.2. Sociální byt  

Sociálním bytem je byt v domě v majetku města Brna svěřeném či nesvěřeném MČ, který 

je určen pro bydlení osoby s nízkými příjmy. [19]  

Žadatel o sociální byt musí splňovat podmínky stanovené „Pravidly pronájmu bytů 

v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady“. Žadatelem 

o sociální byt může být FO, která splňuje dále tyto podmínky:  

1. průměrný čistý měsíční příjem žadatele v období 12 kalendářních měsíců před 

uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,4 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy, 
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2. pokud budou s žadatelem užívat sociální byt další osoby, doloží žadatel, že průměrný 

čistý měsíční příjem jeho domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením 

nájemní smlouvy nepřesáhl:  

 0,6 násobku průměrné hrubé měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy, 

 0,8 násobku průměrné hrubé měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy, 

 0,9 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy, 

 1,0 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více 

členy. [19]  

Je-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1.7. do 31.12., je čistý 

měsíční příjem osoby s vymezenými příjmy, nebo čistý měsíční příjem její domácnosti 

porovnáván s průměrnou hrubou měsíční mzdou za minulý kalendářní rok. Je-li nájemní 

smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období 1.1. do 30.6., je čistý měsíční příjem 

porovnáván s průměrnou hrubou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok. [19]  

Výběr žadatelů provádí MČ podle kritérií schválených ZMČ ze žadatelů zařazených 

v seznamu žadatelů MČ. Město provede výběr ze žadatelů navržených MČ losem a schválí 

nájemce a podmínky nájemního vztahu. Komise bydlení RMB označí pořadovým číslem 

každou žádost o sociální byt postoupenou MČ. Provede přitom kontrolu všech náležitostí 

a úplnosti podaných žádostí a vyřadí žadatele, kteří nesplnili dané podmínky. O vyřazení 

a jeho důvodu jsou žadatelé MČ písemně informováni. Pořadová čísla se jmény žadatelů jsou 

vložena do uzavíratelných schránek a pro každý byt je vylosován nájemce z řad žadatelů. Po 

vylosování nájemců se ze stejného osudí dalším losováním stanový pro každý byt 1. a 2. 

náhradní. Návrh budoucího nájemce sociálního bytu schvaluje RMB. Žádosti žadatelů, 

s nimiž není uzavřena nájemní smlouva, vrací město MČ, která žádost postupuje. [19]  

Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou 2 let s možností dalšího prodlužování vždy 

na 2 roky. Pro rok 2010 bylo nájemné ve výši 40,- Kč/m2/měs. Nájemné je každoročně k 1.7. 

upravováno o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen za předchozí 

kalendářní rok a zveřejněnou ČSÚ. Nájemní smlouvu nelze prodloužit v případě, že nájemce 

porušuje povinnosti nájemce zejména tím, že v průběhu trvání nájemního vtahu dosáhl jeho 

dluh na nájemném z bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytu více než trojnásobku 

měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. [19]  
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3.5.3. Startovací byt  

Startovacím bytem je byt v domě v majetku města Brna nesvěřeném MČ, který byl 

vybudován či zrekonstruován po 01.01.2010 a který je vzhledem k velikosti určen k bydlení 

mladých maximálně 4-členných rodin, u nichž je předpoklad, že budou schopny nejpozději do 

5 let po uzavření nájemní smlouvy ke startovacímu bytu si obstarat jiné bydlení. Možné 

dispozice bytu: 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1. Podlahová plocha bytu: 30-60 m2. [19]  

Žadatel o startovací byt musí splňovat podmínky stanovené „Pravidly pronájmu bytů 

v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady“. Žadatelem 

o startovací byt mohou být manželé, kteří splňují dále tyto podmínky:  

 žádný z manželů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let, 

 čistý měsíční příjem alespoň jednoho z manželů dosahuje minimálně 0,8 násobek 

průměrné hrubé mzdy ČR vyhlášené ČSÚ za předchozí rok nebo čtvrtletí 

kalendářního roku, 

 čistý měsíční příjem obou manželů dosahuje max. 2,0 násobek průměrné hrubé mzdy 

v ČR vyhlášené ČSÚ za předchozí rok nebo čtvrtletí kalendářního roku, 

 každý z manželů má uzavřenou smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou ve 

výši minimálně 200 000,- Kč/na jednu smlouvu. Smlouva o stavebním spoření může 

být uzavřena i na jméno dítěte, 

 výše příjmu se dokládá u podnikatelů posledním daňovým přiznáním, u ostatních 

žadatelů potvrzením o zdanitelných příjmech za předchozí rok, popřípadě potvrzení 

příjmů z předchozích třech měsíců před podáním žádosti. Do tohoto příjmu se 

nezapočítávají sociální dávky a podpory všech typů. [19] 

Výběr mezi žadateli o byt je proveden losováním za přítomnosti notáře. Nabídka volných 

bytových jednotek je zveřejněna na úřední desce MMB a na internetových stránkách SMB po 

dobu 30 dnů s uvedením termínu pro podaní žádosti o účast ve výběrovém řízení a termínu po 

prohlídku bytu. Žádost o účast ve výběrovém řízení je podána na BO MMB v zalepené obálce 

s označením „Startovací byt“. Je-li výběrové řízení vyhlášeno na více bytů současně, žádost 

nemůže být podána na konkrétní byt a losování proběhne bez ohledu na velikost jednotlivých 

bytů dle stanoveného pořadí. Komise bydlení RMB provede otevření obálek, ze kterého je 

sepsán „Protokol“. Každý žadatel obdrží pořadové číslo. Komise bydlení provede kontrolu 

všech náležitostí a úplností podaných žádostí a vyřadí žadatele, kteří nesplnili dané podmínky. 

Místo, den a hodinu losování jsou zveřejněna na úřední desce a žadatelé mají možnost být na 

losování přítomni. Pořadová čísla žadatelů jsou vložena do uzavíratelných schránek a pro 
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každý byt je vylosován nájemce z řad žadatelů. Po vylosování nájemců se ze stejného osudí 

další losováním stanoví pro každý byt 1. a 2. náhradník. Odmítnutí bytu vylosovaným 

žadatelem pro jeho prostorovou nedostatečnost před dokončením hlasování není důvodem pro 

jeho vyloučení z dalšího losování. Nevylosovaným žadatelům jsou jejich žádosti vráceny.[19]  

Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou 3 let s možností prodloužení o 2 roky a to 

na žádost žadatele a za podmínek plnění všech povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 

a občanského zákoníku. Celková doba nájmu nesmí přesáhnout lhůtu 5 let. Nájemné je 

stanoveno ve výši 50,- Kč/m2/měs., a je každoročně k 1. únoru upravováno mírou inflace 

vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen v prosinci předchozího roku za 12 

předcházejících měsíců a zveřejněnou ČSÚ. [19]     

3.6. Privatizace obecního bytového fondu města Brna 

Prodej bytů, nebytových prostor a domů v majetku města Brna je realizován od roku 1996 

v etapách, které postupně vyhlašuje ZMB. Privatizace bytového fondu v majetku města Brna 

se řídila v letech 1996 – 2001 Vyhláškou číslo 3/1996 o pravidlech prodeje domů, bytů 

a nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města Brna do vlastnictví PO a FO 

schválenou na zasedání ZMB č. Z2/013. Dne 26.6.2001 ZMB na zasedání č. Z3/029 schválilo 

Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 

z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob. Dne 13.9.2005 ZMB na 

zasedání č. Z4/027 uložilo RMB předložit návrh změny „Pravidel prodeje domů, bytů 

a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z majetku města Brna do vlastnictví 

právnických a fyzických osob“. Nová pravidla  prodeje domů, bytů a nebytových prostor 

v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických 

a fyzických osob byla schválena na zasedání ZMB č. Z5/008, která jsou účinná od 

01.01.2007. Seznam domů v majetku města Brna schválených ZMB k prodeji je veřejně 

k nahlédnutí na internetové adrese. [5]  

Pravidla upravují postup statutárního města Brna  při prodeji domů, bytů  a  nebytových 

prostor v těchto domech z vlastnictví města Brna do vlastnictví PO a FO. Záměr města  

prodat  domy,  byty  a  nebytové prostory  včetně  pozemků schvaluje postupně ZMB. Tato 

pravidla se vztahují i na prodej pozemků zastavěných bytovými domy, v nichž je vlastníkem 

jednotky či jednotek SMB. [18]  

Prodej domu se uskuteční vždy s prodejem zastavěných pozemků a pozemků tvořících 

s ním funkční celek, nezveřejní-li město záměr pozemky pronajmout. Prodej domů, bytů 
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a nebytových prostor v majetku města Brna se realizuje postupně po schválení záměru 

prodeje ZMB, a to v následujících formách:  

1. podle občanského zákoníku prodej domů: 

 do vlastnictví PO založené výlučně nájemci bytů a nebytových prostor v domě, 

 do podílového spoluvlastnictví maximálně 4  nájemců v domě, 

 do vlastnictví FO, která  je nájemcem bytu v domě. 

2. podle zákona o vlastnictví bytů prodej jednotlivých bytů a nebytových prostor 

v domech, v nichž byly prodány byty, půdní vestavby a nástavby.[18]  

Město Brno prodává zásadně celé domy do vlastnictví PO založené nájemci. Pouze tam, 

kde již byl v minulosti ze strany státu nějaký byt prodán a nelze tedy dům prodat jako celek, 

dochází k prodeji jednotlivých bytů a nebytových prostor do vlastnictví jejich nájemců. Tento 

prodej realizují MČ.[4]   

3.6.1. Cena  

Cena nemovitosti je stanovena znaleckým posudkem dle zvláštního právní předpisu 

(zákon číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších změn a doplňků) jako 

cena obvyklá. [18]  

Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 

popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 

obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají 

na cenu vliv[11] (tj. výnosová hodnota nemovitostí, její stavebně technický stav, perspektiva 

jejího rozvoje, lokalita aj.) [4] , avšak do její výše se nepromítají:  

1. vlivy mimořádných okolností trhu,  

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí například stav tísně prodávajícího nebo 

kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 

2. osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího,  

Osobními poměry se rozumí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní 

vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. 

3. vliv zvláštní obliby.  

Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě 

vyplývající z osobního vztahu k nim. [11]  

Cena výchozí (viz Tab. 3.4)  nemovitostí je odvozena z ceny obvyklé. Cena výchozí činí:  

1. při prodeji bytových domů: 
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 50% z podílu z ceny obvyklé bytového domu s pozemkem připadajícího na 

byty, 

 100% z podílu z ceny obvyklé bytového domu s pozemkem připadajícího na 

nebytové prostory. 

2. při prodeji rodinných domů 90% z ceny obvyklé rodinného domu 

s pozemkem, 

3. při prodeji bytových jednotek 70% ceny obvyklé bytových jednotek s podílem 

na pozemku, 

4. při prodeji nebytových jednotek 100% z ceny obvyklé nebytových jednotek 

s podílem na pozemek, 

5. při prodeji domů, bytů a nebytových prostor určených ZMB jako atraktivní 

100% z ceny obvyklé domu, bytu a nebytového prostoru s podílem na 

pozemku.[18]  

K ceně výchozí je přičtena částka ve výši 4% z ceny výchozí jako náklady města spojené 

s realizací prodeje. [18]  

Mezi městem, kupujícím a nájemcem stavby je před podpisem kupní smlouvy uzavřena 

dohoda o vkladu pohledávky nájemce vůči městu ve výši neumořené části obvyklé ceny 

jednotky do PO, přičemž majetková účast nájemce nesmí převýšit obvyklou cenu stavby 

a podílu na pozemku připadajícímu ke stavbě. Pohledávka kupujícího je započtena proti kupní 

ceně nemovitosti. V rámci této dohody jsou rovněž dohodnuty podmínky budoucího 

nájemního vztahu kupujícího a nájemce v souladu s právy a povinnostmi ostatních členů 

PO.[18]  

Tab. 3.4: Kupní cena domů a bytů v časovém období 2007-2011 

Typ domu  Kupní cena ( v Kč/m2 ) 

panelové domy   6 500 -  8 000 

cihlové domy   8 000 - 10 000 

Zdroj: Magistrát města Brna, vlastní úprava, 2012 

3.6.2. Způsob úhrady kupní ceny  

Při zaplacení kupní ceny nebo předložení bankovní záruky před podpisem kupní smlouvy 

je kupujícímu poskytnuta sleva ve výši 20% ze stanovené ceny. Při placení kupní ceny ve 

2 splátkách kupující uhradí 50% z ceny před podpisem kupní smlouvy. 2. splátku uhradí 
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kupující do 1 roku od podpisu kupní smlouvy. Je-li kupní cena placena ve více splátkách, je 

výpočet kupní ceny následující:  

1. cena stanovena podle „Pravidel“ je násobena koeficientem 1,09, 

2. kupující uhradí 30% z kupní ceny  před podpisem kupní smlouvy, 

3. zbytek kupní ceny ve výši 70% uhradí kupující v 5 ročních splátkách 

rovnoměrně stanovených.[18] 

Je-li kupující v prodlení s úhradou splátky, je povinen zaplatit úroky z prodlení stanovené 

cenovým předpisem (NV číslo 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení 

a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku). [18]  

Prokáže-li kupující, nebo společenství vlastníků jednotek, vzniklé v důsledku převodu 

vlastnictví kupujícím vymezených jednotek, do 3 let od podpisu kupní smlouvy, že vynaložil 

náklady na městem předem schválenou opravu: 

 inženýrských sítí, 

 technických zařízení budov, 

 pláště domu, 

 střechy, 

 nosné konstrukce, 

 na odstranění zemní vlhkost, 

že provedlo tyto opravy v souladu se stavebními předpisy a nezměnilo účel užívaní bytů, a to 

bez ohledu na to, došlo-li k převodu vlastnictví části nemovitosti či některých kupujícím 

vymezených jednotek do vlastnictví jiných osob, poskytne mu město po dokončení opravy 

úhradu prokázaných nákladů, maximálně však do výše 40% kupní ceny domu bez úpravy 

a bez nákladů města spojených s realizací prodeje, popřípadě mu do této výše promine splátky 

kupní ceny. [18]  

Prokáže-li společenství vlastníků jednotek, jehož členem je alespoň jeden z kupujících, do 

3 let od podpisu kupní smlouvy o prodeji poslední jednotky v domě, případně od podpisu 

poslední kupní smlouvy o prodeji jednotky v domě prodané při 1. nabídce nájemcům, a je-li 

takto prodáno min. 80% jednotek, že vynaložilo náklady městem předem schválenou opravu 

domu: 

 inženýrských sítí, 

 technických zařízení budov, 

 pláště domu, 

 střechy, 
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 nosné konstrukce, 

 na odstranění zemní vlhkosti, 

poskytne mu město po dokončení opravy úhradu prokázaných nákladů, max. však do výše 

40% součtu kupních cen prodaných jednotek bez úpravy a bez nákladů města spojených 

s realizací prodeje.[18]  

Jestliže MČ provede před stanovením návrhu ceny nemovitostí ZMB komplexní 

regeneraci domu, spočívající v opravě:  

 inženýrských sítí, 

 technických zařízení budov, 

 pláště domu, 

 střechy, 

 nosné konstrukce, 

 odstranění zemní vlhkosti, 

může ZMB při stanovení návrhu ceny rozhodnout, že kupujícímu nepřísluší náhrada nákladů 

na opravy, případně mu přísluší pouze částečně s tím, že částka nepřiznaná kupujícímu bude 

postoupena MČ, která provedla regeneraci domu.[18]  

3.6.3. Veřejná podpora  

Řešení problematiky veřejné podpory je upraveno „Pravidly  prodeje domů, bytů 

a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví 

PO a FO účinná od 01.01.2007“, která byla schválena na zasedání ZMB č. Z5/008 dne 

04.09.2007 se změnou schválenou na zasedání ZMB č. Z5/015 dne 27.05.2008. Dojde-li 

prodejem a úhradou nákladů na opravy:  

 inženýrských sítí, 

 technických zařízení budov, 

 pláště domu, 

 střechy, 

 nosné konstrukce, 

 na odstranění zemní vlhkosti, 

k překročení veřejné podpory „de minimis“, má kupující možnost:  

 vzdát se části úhrady nákladů na opravy domu, případně celé úhrady, případně 

i souhlasit s navýšením kupní ceny tak, aby k překročení podpory nedošlo, 

 zvolit „zvláštní režim prodeje“, který se uplatní v následujících případech:  
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1. prodej domu bez nebytových prostor PO, jejímž členy jsou všichni nájemci 

bytů, 

V kupní smlouvě je zakotven závazek kupujících převést bezúplatně dle zákona 

o vlastnictví bytů všechny bytové jednotky do vlastnictví jejich nájemců-FO, a to do 

6 měsíců od měsíce následujícího po zápisu vkladu vlastnického práva kupujícího do 

KN. 

2. prodej domu bez nebytových prostor PO, jejímž členy jsou jen někteří nájemci 

bytů, minimálně však 80% nájemců, 

V kupní smlouvě je zakotven závazek kupujících převést bezúplatně dle zákona 

o vlastnictví bytů bytové jednotky do vlastnictví jejich nájemců-FO, které jsou členy 

této PO, a to do 6 měsíců od měsíce následujícího po zápisu vkladu vlastnického 

práva kupujícího do katastru nemovitostí. 

Výše veřejné podpory je podílem z celkové veřejné podpory, jež by byla 

poskytnuta při prodeji domu jako celku, který odpovídá poměru součtu podlahových 

ploch bytů, jejichž členové se nestali členy kupující PO, k součtu podlahových ploch 

všech bytů v domě. 

3. prodej domu s nebytovými prostory PO, jejímž členy jsou jen někteří nájemci, 

minimálně však 80% nájemců. 

V kupní smlouvě je zakotven závazek kupujících převést bezúplatně dle zákona 

o vlastnictví bytů bytové jednotky do vlastnictví jejich nájemců-FO, které jsou členy 

této PO, a to do 6 měsíců od měsíce následujícího po zápisu vkladu vlastnického 

práva kupujícího do KN. 

Výše veřejné podpory je rozdílem ceny obvyklé nebytových prostorů a bytů, 

jejichž nájemci se nezúčastňují koupě a částkou, kterou tyto jednotky představují 

z celkové kupní ceny nemovitosti  s přičtením části úhrady nákladů na opravy 

připadající na tyto jednotky. 

Pro splnění „Zvláštního režimu prodeje“: 

 musí kupující prodávajícímu doložit smlouvami o převodu vlastnictví jednotek dle 

zákona o vlastnictví bytů a po zápisu vkladu vlastnických práv výpisem z KN, 

 uzavřít smlouvy o převodu vlastnických jednotek bude sjednána v kupní smlouvě 

smluvní pokuta ve výši poskytnuté veřejné podpory převyšující podporu „de 

minimis“ pro případ nesplnění závazku. 

Do doby předložení výpisu z KN o nabytí vlastnických práv nájemci jednotek neposkytne 

prodávající kupujícímu úhradu nákladů na opravy nemovitostí. [18]  
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V případě, že veřejná podpora přesáhne podporu „de minimis“, navýší se kupní cena 

nemovitostí o částku, o níž je veřejná podpora převýšena. [18]  

3.6.4. Postup při prodeji  

Při prodeji bytů a nebytových prostor v domech s prodanými byty, půdními vestavbami 

a nástavbami postupuje město Brno podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a některým vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 

prostorům a doplňují některé zákony ( zákon o vlastnictví bytů). 

Město Brno zajistí vypracování znaleckých posudků o ceně domů, bytů a nebytových 

prostor včetně pozemků, na jejichž základě ZMB stanoví návrh výchozí ceny, v domech se 

stavbou i obvyklou cenu stavby. Po stanovení výchozí ceny ZMB oznámí město Brno 

nájemcům bytů a nebytových prostor návrh prodeje a uvede základní podmínky prodeje podle 

„Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 

z vlastnictví města Brna do vlastnictví PO a FO účinná od 01.01.2007“ včetně výše ceny 

a předpokládané výše veřejné podpory poskytnuté při prodeji kupujícímu. Návrh platí 150 

dnů od jeho oznámení nájemcům. Město oznamuje návrh prodeje nájemcům doručením do 

vlastních rukou, v případě nepřevzetí doporučené zásilky zveřejněním nabídky v domě. 

Ve lhůtě 150 dnů mohou nájemci městu oznámit městu přijetí nabídky. Je-li kupujícím PO, je 

třeba ve lhůtě 90 dnů od obdržení oznámení předložit městu návrh na zápis nebo registraci PO  

a současně doložit, že bylo všem zbývajícím nájemcům nabídnuto členství či společenství 

v této PO a do 150 dnů od obdržení oznámení prokázat její vznik zápisem do obchodního 

rejstříku, případně registraci příslušným orgánem. Ve lhůtě předloží kupující prodávajícímu 

prohlášení o výši veřejné podpory obdržené v předchozích 2 rozpočtových letech 

a v současném rozpočtovém roce. [18]  

Podmínky kupní smlouvy schvaluje ZMB a součastně deklaruje výši předpokládané 

veřejné podpory poskytnuté při prodeji kupujícímu. Po uzavření kupní smlouvy zajistí město 

Brno prostřednictvím správce domu fyzické předání domu kupujícímu a vyúčtování 

nájemného a přijatých záloh za služby spojené s nájmem bytu a nebytového prostoru. [18]  

Neprojeví-li nájemci bytů a nebytových prostor v domě ve lhůtách zájem o koupi 

nemovitostí, město po uplynutí lhůty 3 let od učinění první nabídky znovu nabídne neprodané 

nemovitosti po stanovení kupní ceny ZMB ke koupi nájemcům bytů a nebytových prostor, za 

podmínek platných v době podání nabídky. Lhůta může být zkrácena pouze na základě 

žádosti nadpoloviční většiny nájemců bytů a nebytových prostor v domě o učinění opakované 

nabídky ke koupi. Lhůty se v případě učinění druhé nabídky nájemcům krátí o 30 dnů. 
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Neprojeví-li nájemci bytů a nebytových prostor v domě v těchto lhůtách zájem o koupi 

nemovitostí, záměr prodeje nemovitostí ve smyslu „Pravidel prodeje domů, bytů 

a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví 

PO a FO“ zaniká a ZMB rozhodne, ponechá-li je v majetku města, nebo nabídne-li je dále 

k prodeji. [18]  

3.6.5. Příjmy z prodeje a jejich využití  

Příjmy z prodeje nemovitostí jsou příjmem města Brna, které z nich vytvoří Fond bytové 

výstavby, který byl zřízen „Statutem fondu bytové výstavby“ v roce 1996 v souladu 

s vyhláškou města Brna č. 3/1996, ve znění vyhlášky č. 10/1998 a „Pravidly prodeje domů, 

bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do 

vlastnictví PO a FO“. Statut FBV je schválen ZMB na svém Z2/015 zasedání konaném od 

16.4.1996. Poslední novelizace „Statutu“ je schválena dne 11. 4. 2006 na zasedání ZMB 

Z4/033. [5] Čerpání finančních prostředků z FBV upravují „Zásady pro zapojení finančních 

prostředků FBV do rozpočtu města“, který byl schválen ZMB na svém zasedání a jsou 

čerpány dle rozhodnutí ZMB na jmenovitě určené investiční akce a jsou zúčtovány vždy ke 

konci roku. [18] 

Příjmy fondu jsou především:  

 platba kupní ceny složená nabyvatelem nemovitosti vyplývající z kupní smlouvy, 

 splátka kupní ceny nabyvatelem nemovitosti vyplývající z kupní smlouvy, 

 platba kupní ceny složená nabyvatelem nemovitosti vyplývající z kupní smlouvy, 

jejímž předmětem prodeje jsou pozemky územním plánem určené pro novou 

výstavbu sníženou o částku postoupenou MČ, 

 nájemné za pronájem pozemků placené nabyvatelem nemovitostí, 

 splátky poskytnutých půjček a úroky z těchto půjček, 

 příspěvky poskytnuté jinými subjekty, 

 smluvní pokuty a odpovědností plnění z kupních smluv, 

 splátky příspěvků města na výstavbu nájemních bytů. [22] 

Využívání prostředků FBV je dáno „Statutem Fondu“ a prostředky budou využívaný 

především na:  

1. všechny výdaje města bezprostředně související: 

 s prodejem domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech a pronájmem či 

prodejem pozemků, 

 s prodejem pozemků územním plánem určeným pro novou bytovou výstavbu 
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 s prodejem nemovitostí určených pro bydlení na základě rozhodnutí ZMB. 

2. příspěvek až do výše 40% z kupní ceny domu nebo 30% z kupní ceny nemovitostí 

kupujícímu po prokázání vynaložených nákladů na opravu inženýrských sítí, 

technických zařízení budov, pláště domu, střechy, nosné konstrukce či odstranění 

zemní vlhkosti viz Tab. 3.5, 

Tab. 3.5: Příspěvek z kupní ceny domů  

Rok  Příspěvek 40% ( v tis. Kč) 

2007   212 306 

2008   152 900 

2009     90 930 

2010   262 159 

2011   449 168 

   Cekem 1 167 463 

Zdroj: Magistrát města Brna, vlastní úprava, 2012 

3. výdaje na vybudování základní technické infrastruktury pro lokality určené Územním 

plánem města Brna na výstavbu bytových domů a skupinové výstavby nových RD 

v počtu nejméně 6, kde technická infrastruktura je realizovaná jedním investorem viz 

Tab. 3.6, 

4. výdaje na výstavbu nových obecních bytů a domů a obecních bytů vzniklých při 

rekonstrukci a modernizaci vyklizených dlouhodobě neobydlených bytových 

a nebytových domů a bytů v majetku města Brna nebo rekolaudaci nebytových prostor 

v majetku města Brna viz Tab. 3.6, 

Tab. 3.6: Prostředky poskytované z fondu bytové výstavby v období 2007-2010 

Rok Prostředky na rekonstrukci a rozšíření 
bytového fondu ( v mil. Kč) 2007 2008 2009 2010 

  Na výstavbu nových bytů  145   50   10   40 

  Na zainvestování lokalit inženýrskými sítěmi   63   27   13   28 

  Na revitalizaci stávajícího bytového fondu 127   64 103 215 

  Celkem  335 141 126 283 

Zdroj: Zprávy o činnostech, www.brno.cz, vlastní úprava, 2012 

5. výdaje na udržovací práce a změny staveb BF ve vlastnictví města Brna (nástavby, 

přístavby, stavební úpravy), 
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6. výdaje na výkupy pozemků pro výstavbu obecních bytů a domů a výkupy pozemků ve 

významných rozvojových lokalitách bydlení připravovaných k zainvestování z úrovně 

města Brna, 

7. odpovědnostní plnění z kupních smluv, 

8. postoupení 10% příjmů z kupní ceny prodaných nemovitostí dle Pravidel MČ, jíž byly 

tyto nemovitosti svěřeny viz Tab. 3.7. [22]   

Tab. 3.7: Část příjmů k poustoupení MČ v časovém období 2007-2011 

Rok  10% příjmů na převod MČ ( v tis. Kč ) 

2007 176 186 

2008   32 549 

2009   56 898 

2010   96 481 

2011 144 126 

    Celkem 506 240 

Zdroj: Magistrát města Brna, vlastní úprava, 2012 

Příjmy z FBV jsou určeny nejen na výdaje uvedené v Tab. 3.6, ale také zahrnuje 

prostředky, část příjmu ve výši 10% z kupní ceny, které jsou postoupeny MČ. Nejvyšší počet 

postoupených prostředků je v roce 2007, kde se vrátili investice ve výši 176 186 tis. Kč. 

V roce 2011 se postoupilo prostředků ve výši 144 126 tis. Kč. Nejméně prostředků se 

podstoupilo v roce 2008, ve kterém se vrátilo pouze 32 549 tis. Kč MČ. Tento vývoj je 

způsobený tím, že MČ nabídly vyšší počet domů a bytů. 

Podmínkou pro čerpání výdajů fondu je převedení účelově vázaných finančních 

prostředků dle schváleného nebo upraveného rozpočtu města z účtu fondu do rozpočtu města 

nebo MČ. Účelově vázané finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání za příslušný 

kalendářní rok. Prostředky nevyčerpané a již nepotřebné k účelu, k němuž byly poskytnuty, 

musí být vráceny do fondu v termínu určeném ve finančním vypořádání hospodaření daného 

roku. [22]  

Fond je možno zrušit po vypořádání závazků města vyplývajících ze smluv uzavřených 

dle vyhlášky a pravidel. Před zrušením fondu je správce povinen předložit ZMB závěrečnou 

zprávu o hospodaření fondu. Při zrušení fondu se zbývající prostředky převádějí do rozpočtu 

města. Kontrolu hospodařením fondu vykonává ZMB nebo jiný pověřený orgán. [22]  



- 53 - 

4. Zhodnocení bytové politiky a privatizace bytového 
fondu města Brna  
Tato část diplomové práce se zabývá analýzou vybraných části bytové politiky 

a privatizace obecního bytového fondu města Brna v letech 2007-2011 podle vybraných 

kritérií: 

 privatizace obecního bytového fondu a jeho zhodnocení, 

 příjmy a výdaje z privatizace obecního bytového fondu města Brna, 

 srovnání zisku z privatizace a z pronájmu bytů města Brna. 

Přestože v cíli diplomové práce je zhodnotit privatizaci obecního bytového fondu města 

Brna v období 2007-2011, některé údaje za rok 2011 nebyly v době zpracování práce ještě 

k dispozici. V těchto případech je hodnocené období pouze do roku 2010. 

4.1. Privatizace obecního bytového fondu a jeho zhodnocení  

V 90. létech 20. století bezúplatně přešel bytový fond z vlastnictví státu do vlastnictví 

obcí. Pro obce se tímto bytový fond stává důležitým nástrojem hospodaření. Správa 

rozsáhlého bytového fondu začala představovat velkou zátěž pro rozpočty obcí. Nájemné 

přestalo pokrývat nutné náklady na údržbu a modernizaci bytového fondu. Následně se obce 

rozhodovali přistoupit k privatizaci buď celého bytového fondu nebo jeho části, což se 

promítlo ve struktuře bytového fondu viz Tab. 4.1. 

Tab. 4.1: Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytů okres Brno-město 

Období  
Právní důvod užívání bytu  

3.3.1991 1.3.2001 26.3.2011 

  ve vlastním domě          0 27 173 28 550 

  v osobním vlastnictví          0 13 239 51 065 

  nájemní          0 67 355 47 304 

  družstevní  48 415 37 168 20 750 

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze, vlastní úprava, 2012 

Tab. 4.1 popisuje změnu struktury obecního bytové fondu města Brna za jednotlivá 

období sčítání lidu. Zatímco v roce 1991 byly byty pouze družstevní, v roce 2001 už je 

družstevních bytů mnohem méně než nájemních. O něco méně než družstevních je pak bytů 

v osobním vlastnictví. V roce 2011 je nejvíce bytů v osobním vlastnictví, družstevních je pak 

nejméně ze všech.   
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Dnes existují tři základní formy převodu obecních domů, nebo jejích částí a to: 

 prodej celých domů do vlastnictví PO nebo FO podle zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům 

a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) ve 

znění pozdějších předpisů, 

 prodej celých domů do spoluvlastnických podílů podle zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Prodej BF je nevratný a proto by mělo být důkladně promyšleno, zda k němu přistoupit 

a pokud ano, jakým způsobem. Obce by měly zvážit jaké budovy jsou pro ně strategický 

důležité. Neuváženým prodejem některých domů si totiž může znemožnit další rozvoj města. 

Obce potřebují také část bytového fondu pro realizaci sociálního bydlení. 

Je zřejmé, že privatizace BF má své ekonomické aspekty. Je jednorázovým příjmem pro 

obec a ovlivňuje tržní cenu bytů v dané lokalitě. Nesmí se však opomenout také politické 

aspekty, protože privatizace nemovitosti se dotkne podnájemníku, a ti volí své zastupitele. 

Privatizace se tak může stát politicky „ožehavou“ situací.  

V Brně probíhá privatizace BF v několika etapách od roku 1996 po schválení záměru 

prodeje ZMB. Prodej bytů v domech v majetku města Brna je upravována „Pravidly prodeje 

domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech, včetně pozemků z vlastnictví města Brna 

do vlastnictví PO a FO, která byla schválena na zasedání zastupitelstva města č. Z5/008 

a nabyla účinnosti 1.1.2007. Prodej bytů v domech města Brna se realizuje s prodejem 

zastavěných pozemků a pozemků tvořící s ním funkční celek. Privatizace se provádí ve dvou 

formách a to:  

1. podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

Prodej domů do vlastnictví PO založené pouze nájemci bytů a nebytových prostor 

v domě, nebo do podílového spoluvlastnictví maximálně 4 nájemců v domě, či do 

vlastnictví FO, která je nájemcem bytu v domě. 

2. podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.  

Prodej jednotlivých bytů a nebytových prostor v domech, v nichž byly prodány 

byty, půdní vestavby a nástavby. 

Město Brno dává přednost prodeji celých domů podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku, do vlastnictví právnických osob založených pouze nájemci bytů viz. Tab. 4.2. 
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Pokud v minulosti, ze strany státu, již byly prodány nějaké bytové jednotky a tím pádem nelze 

prodat dům jako celek, dochází k doprodeji zbylých bytových jednotek a nebytových prostor 

podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, do vlastnictví jejich nájemců. Tento způsob 

prodeje realizují jednotlivé MČ, kde se jednotlivé bytové jednotky nacházejí.  

Tab. 4.2: Počet nabídnutých a prodaných domů  

Období k 
datu 

Nabídnuté 
domy  

Prodané 
domy 

Za rok  
Nabídnuté 

domy  
Prodané 

domy 

k 31.12.2002   905   302 2002 415    9 

k 31.12.2003   925   529 2003  20 227 

k 31.12.2004 1 069   642 2004 144 113 

k 31.12.2005 1 178   786 2005 109 144 

k 31.12.2006 1 189   872 2006  11  86 

k 31.12.2007 1 271   957 2007  82  85 

k 31.12.2008 1 345 1 024 2008  74  67 

k 31.12.2009 1 446 1 085 2009 101  61 

k 31.12.2010 1 506 1 217 2010  60 132 

Zdroj: Zprávy o činnosti, www.brno.cz, vlastní úprava, 2011 

Výše uvedená tabulka je rozdělena do dvou hlavních časových sloupců. První časový 

sloupec představuje celkové číselné řady od počátku privatizace k poslednímu dni daného 

roku. Druhý časový sloupec naopak představuje kolik bylo v daných rocích nabídnuto 

a prodáno domů viz Graf 4.1 a Graf 4.2.     

Graf 4.1: Počet nabídnutých a prodaných domů od počátku privatizace 
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 Zdroj: Zprávy o činnosti, www.brno.cz, vlastní úprava, 2011 

Graf uvádí počet prodaných domů za jednotlivá časová období, jaký byl zájem ze strany 

občanů Brna o tyto domy ve vlastnictví města. Je patrno, že postupem času, jak ze strany 
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města, tak ze strany občanů, se zájem o tyto domy zvyšoval. Zatímco do roku 2002 se prodala 

pouhá třetina nabídnutých domů, do roku 2010 se jich prodalo 80%.  

Graf 4.2: Počet nabídnutých a prodaných domů v jednotlivých létech   
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Zdroj: Zprávy o činnosti, www.brno.cz, vlastní úprava, 2011 

Graf uvádí počet prodaných domů v jednotlivých létech. Nejvíce domů bylo nabídnuto 

k prodeji v roce 2002. Ovšem prodalo se jich minimum. V následujícím roce se jich prodalo 

nesrovnatelně více. Důvodem je nejspíše to, že se domy uvolňovali k prodeji postupně během 

roku 2002, ale prodeje se většinou stihli uskutečnit až v následujícím roce. Město poté 

v dalších létech pokračovalo v nabízení nových domů k prodeji výrazně pomaleji, než v roce 

2002 a celkový počet prodaných domů začal dohánět celkový počet domů nabídnutých.  

4.2. Příjmy a výdaje z privatizace obecního bytového fondu 
města Brna v období 2007-2011 

Příjmy z prodeje nemovitostí v časovém období 2007-2011 (viz Tab. 4.3) zahrnují 

příjmy z nichž je vytvořen FBV, který byl zřízen „Statutem fondu bytové výstavby“ v roce 

1996 v souladu s „Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně 

pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví PO a FO“.  

Prostředky z FBV jsou čerpány dle rozhodnutí ZMB podle „Zásad pro zapojení finančních 

prostředků FBV do rozpočtu města“, které byly schváleny na zasedání ZMB Z5/030 dne 

08.12.2009.  

Výdaje z prodeje nemovitostí v časovém období 2007-2011 (viz Tab. 4.3) zahrnují 

všechny výdaje města bezprostředně související s prodejem domů, bytů a nebytových prostor 

v těchto domech.  



- 57 - 

Tab. 4.3: Příjmy a výdaje z prodeje domů a bytu v časovém období 2007-2011 

Rok  Příjmy ( v tis. Kč ) Výdaje ( v tis. Kč ) 

2007   226 710   38 157 

2008   327 023   25 400 

2009   959 121   42 561 

2010 1 458 728   52 112 

2011   652 028   24 890 

   Celkem 3 623 610 183 120 

Zdroj: Magistrát města Brna, vlastní úprava, 2012 

Tato tabulka porovnává příjmy z prodeje obecního bytového fondu a výdaje vynaložené 

na prodej obecního bytového fondu. Příjmy z prodeje nemovitostí mají rostoucí tendenci až 

na rok 2011, kdy poklesly příjmy z prodeje obecního bytového fondu o 806 700 tis. Kč. 

V době zpracování diplomové práce nebyly k dispozici údaje o počtu bytů a domů za rok 

2011, proto můžeme pouze usuzovat z hodnoty příjmu a výdajů za tento rok, že se prodalo 

výrazně méně domů a bytů než předcházejících 2 letech.  

Výše výdajů, do kterých jsou zahrnuty odhady nemovitostí, administrativu, platy 

zaměstnanců, energie apod., je spojena s počtem prodaných domů, ceny odhadů, počtem 

zaměstnanců, kteří se věnovali privatizaci obecního bytového fondu apod. Grafické 

znázornění viz Příloha č. 3. 

4.3. Srovnání zisku z privatizace a z pronájmu bytů města Brna 

Kapitola porovnává zisk z prodeje a pronájmu obecního bytového fondu v časovém 

období 2007-2011. Všechny potřebné informace jsou podrobněji popsány v Tab. 4.4 a Tab. 

4.5.  
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Tab. 4.4: Zisk z prodeje nemovitostí v časovém období 2007-2011 

Rok  Příjem ( v tis. Kč ) Výdaj ( v tis. Kč ) Zisk ( v tis. Kč ) 

2007    226 710   38 157   188 553 

2008    327 023   25 400   301 623 

2009    959 121   42 561   916 560 

2010 1 458 728   52 112 1 406 616 

2011    652 028   24 890   627 138 

    Celkem 3 623 610 183 120 3 440 490 

Zdroj: Magistrát města Brna, vlastní úprava, 2012 

Bilance z prodeje OBF je složena z příslušných příjmů a výdajů. Co se řadí do příjmu 

a výdajů OBF, je již popsáno v kapitole 4.2. Jak je vidět v Tab. 4.4, zisk z prodeje OBF má 

rostoucí tendenci až na rok 2011, kdy zisk v celkové výši 2 273 027 tis. Kč klesl ve srovnání 

s rokem 2010 o 966 487 tis. Kč. Tento pokles byl způsoben různými vlivy jako např. méně 

prodaného OBF, nižší výdaje vrácené novým vlastníkům za opravy domů, bytů apod.  

Tab. 4.5: Zisk z pronájmu v časovém období 2007-2010 

Rok Náklady ( v tis. Kč )    Výnosy ( v tis. Kč )  Zisk  ( v tis. Kč )    

2007 1 007 766 1 101 844     94 078 

2008 1 014 295 1 282 124   267 829 

2009 1 213 890 1 384 808   170 918 

2010    858 954 1 435 455   576 502 

   Celkem 4 094 905 5 204 231 1 109 327 

Zdroj: Magistrát města Brno, vlastní úprava, 2012 

Celkový zisk z pronájmů OBF je složena z nákladů a výnosu. Náklady na pronájem OBF 

zahrnují např. odpisy, správa bytů a domů, opravy OBF apod. Výnosy na pronájem OBF jsou 

složeny z prostředků vybraných na nájmech, které jsou uvedeny v Příloze č. 10. 

Tab. 4.6 srovnává zisky z prodeje a pronájmu OBF za časové období 2007-2011, která 

vypovídá o tom, že zisk z prodeje se zvyšuje až na rok 2011. Grafické znázornění viz Příloha 

č. 4. V roce 2007 byl zisk z prodeje nejnižší, což bylo způsobeno nízkými příjmy z prodeje 

OBF. Zisk z pronájmu OBF je tvořen počtem bytů v pronájmů. Velice často se stává, že půl 

roku i rok nejsou některé byty v pronájmu z důvodů vysokého nájemného. Dalším vlivem na 
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vývoj zisku z pronájmu má také výše vybraného nájmu. Městu se vždy nepodaří vybrat 

předepsaný nájem a vzniká dluh, jež je uveden v Tab. 4.7 a podrobněji za jednotlivé MČ 

v Příloze č. 11. 

Tab. 4.6: Srovnání zisku z prodeje a pronájmu v časovém období 2007-2011 

Rok Zisk z prodeje ( v tis. Kč ) Zisk z pronájmu ( v tis. Kč )    

2007   188 553     94 078 

2008   301 623   267 828 

2009   916 560   170 922 

2010 1 406 616   576 501 

2011   627 138 ? 

Zdroj: Magistrát města Brna, vlastní úprava, 2012 

Rovněž lze z Tab. 4.7 spočítat, že hodnota zisku z pronájmu se za jednotlivé roky 

pohybuje od 19% (kdy se v roce 2009 hodně investovalo do oprav pronajímaných domů) do 

89% hodnoty zisku z prodeje.   

Tab. 4.7: Vývoj předepsaného a vybraného nájemného v období 2007-2010 

Rok Nájem - přepis (v tis. Kč) Nájem - vybraný (v tis. Kč) Dluhy (v tis. Kč) 

2007    890 296    829 758    60 538 

2008 1 073 750 1 014 607    59 143 

2009 1 292 543 1 222 725    69 818 

2010 1 252 334 1 176 567    75 767 

   Celkem 4 508 923 4 243 657 265 266 

Zdroj: Magistrát města Brna, vlastní úprava, 2012 
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5. Závěr 

Diplomová práce na téma „Privatizace obecního bytového fondu“ se skládá ze 3 hlavních 

kapitol. První kapitola práce charakterizuje základy bytové politiky České republiky. Tato má 

význam pro pochopení základní pojmů a principu, podle kterých se řídí bytová politika 

a z kterých vychází také bytová politika města Brna.  

Na výše uvedenou kapitolu navazuje kapitola „Privatizace obecního bytového fondu 

města Brna“, která charakterizuje strukturu bytového fondu, orgány v oblastní bydlení, 

působnosti města v oblasti bydlení, pronájem bytů v domech majetku města, její obecní 

předpoklady,  samostatnou privatizaci obecního bytového fondu města Brna, určení ceny 

domů a bytů, způsob úhrady kupní ceny, postup při prodeji a příjmy z prodeje a jejich využití.  

Poslední kapitola charakterizuje privatizaci obecního bytového fondu města Brna a jeho 

zhodnocení, příjmy a výdaje na privatizaci města v období 2007-2011 a srovnání příjmu 

z privatizace a z pronájmu bytů města v období 2007-2011. 

Cílem práce, je zhodnocení privatizace obecního bytového fondu vybraného města, 

kterým je město Brno v časovém období 2007-2011, který je v práci splněn a ověřen dvěmi 

hypotézami: 

První hypotéza „Výše příjmů vyplývajících z nájmů obecního bytového fondu pokrývá 

náklady na jeho správu, údržbu a revitalizaci.“ je potvrzena. 

Příjmy z pronájmu obecního bytového fondu jsou za sledované období od roku 2007 až do 

roku 2010 vždy vyšší, než výdaje vynaložené za správu, údržbu a revitalizaci tohoto fondu. 

Celkový zisk za toto období je ve výši 1 109 327 tis. Kč a v každém roce byli příjmy vyšší, 

než výdaje. 

Druhá hypotéza „Příjmy z privatizace obecního bytového fondu jsou vyšší než náklady 

vynaložené na jeho privatizaci.“ je potvrzena.  

Příjmy z prodeje obecního bytového fondu mají rostoucí tendenci až na rok 2011, kde 

klesl příjem o 806 700 tis. Kč s porovnáním s rokem 2010. Důvodem poklesu příjmu 

z prodeje obecního bytové fondu v roce 2011 byl nižší počet prodaných domů a bytů. Příjmy 

jsou, při srovnání s výdaji, za celé období 2007-2011 mnohem nižší. Celkový rozdíl mezi 

příjmy a výdaji za období 2007-2011 je 3 440 490 tis. Kč (celkové příjmy 3 623 610 tis. Kč - 

celkové výdaje 183 120 tis. Kč).  

Třetí hypotéza „Prodej obecního bytového fondu je pro město Brno výhodnější než jeho 

pronájem.“ je vyvrácena.  
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Z krátkodobého hlediska jsou zisky z prodeje obecního bytového fondu vyšší (za období 

2007 až 2010 je celkový zisk ve výši 2 813 352 tis. Kč), ale jsou to pouze zisky jednorázové, 

kdežto zisky z pronájmu obecního bytového fondu (za období 2007 až 2010 je celkový zisk 

ve výši 1 109 329 tis. Kč) přinášejí městu pravidelné finanční prostředky do rozpočtu, město 

tím nepřichází o majetek. Přitom ve srovnáni se zisky z prodeje obecního bytového fondu se 

jedná o částky porovnatelné.  

Město si sice může zvýšit svůj příjem prodejem nelukrativních domů, a do budoucna si 

tím odlehčit náklady o jejích správu, ale v ostatních případech tím dlouhodobě ztrácí. 

Zbavováním se bytového fondu ztrácí část svých pravidelných příjmů a rovněž tím ztrácí 

nástroj pro ovládání bytové politiky. Jen tím, že si město ponechá podstatnou část bytového 

fondu má možnost řešit otázky sociálního bydlení a bydlení pro mladé rodiny, což je palčivá 

otázka každého města.  

Přestože v cíli diplomové práce je zhodnotit privatizaci obecního bytového fondu města 

Brna v období 2007-2011, některé údaje za rok 2011 nebyly v době zpracování práce ještě 

k dispozici. V těchto případech je hodnocené období pouze do roku 2010. 

V roce 2000 vlastnilo město Brno 51 363 bytů, přitom v roce 2010 je to už pouze 31 736 

bytů. Do roku 2010 se k privatizaci nabídlo 1 506 domů z toho se 1 217 prodalo. Město od 

roku 2007 do roku 2011 získalo z privatizace obecního bytového fondu do svého rozpočtu 

3 440 490 tis. Kč. Ze stávajícího bytového fondu města jdou městu finanční prostředky 

z pronájmu. Při privatizaci získá finanční prostředky jen jednorázově na úkor ztráty majetku. 

Tímto směrem by se město mělo vydávat jen minimálně v rámci možností a mělo by to vždy 

dobře zvážit. Určitě je rozumné prodat domy, které pro město představují více výdajů na 

údržbu, než příjmu s jejich pronájmu. V ostatních případech by se ale měly hledat finanční 

prostředky jinde a k privatizaci přistoupit až k jako poslední možnosti.  

Práce v ucelené podobně shrnuje bytovou politiku v celé jeho šíři, s pohledem na 

konkrétní případ bytové politiky města Brna a hodnotí privatizaci obecního bytového fondu 

tohoto města. Může posloužit jako cenný zdroj informací pro toho, kdo se chce něco dozvědět 

o bytové politice obecně a rovněž tak pro toho, kdo se zajímá o problematiku  bytového 

fondu, privatizace atd. města Brna. V rámci této práce není jen teoretický rozbor dané 

problematiky, ale jeho součástí jsou též shromážděná, zpracovaná a popsaná statistická data, 

které doplňují teorii o konkrétní údaje. 
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Seznam zkratek  

 
BF   Bytový fond  
ČR  Česká republika  
ČSÚ  Český statistický úřad 
DPH   Daň z přidané hodnoty  
ES  Evropské společenství  
EU   Evropská unie  
FBV  Fond bytové výstavby  
FO  Fyzická osoba 
KN  Katastr nemovitostí  
MČ  Městská část  
MF  Ministerstvo financí 
MMB  Magistrát města Brna 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO  Ministerstvo práce a obchodu  
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí  
OBF  Obecní bytový fond 
PO  Právnická osoba  
RMB  Rada města Brna 
SFRB  Státní fond rozvoje bydlení  
SF ŽP   Státní fond životního prostředí  
SMB  Statutární město Brno  
SR  Státní rozpočet 
ÚHOS  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
ZMB  Zastupitelstvo města Brna 
ZMČ   Zastupitelstvo městské části 
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