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Anotace 

Tato práce je věnována rozboru různých způsobů bydlení v bytových domech, 

zejména z hlediska ekonomiky. V prvé části popisuji vývoj bytového fondu v ČR od roku 

1945 až po současnost. Návazně je analyzována ekonomika bydlení ve státních  

a komunálních bytech s uvedením příkladu hospodaření a správy bytového fondu ÚMOb  

Mariánské Hory a Hulváky. Další část této práce popisuje ekonomické aspekty bydlení 

v družstevních bytech a jako příklad předkládám informace o organizaci a ekonomice 

menších bytových družstev SKLEP a BD J.Lady. Jako další způsob bydlení jsem do této 

práce zařadila popis bydlení v bytech v osobním vlastnictví a to z ekonomického hlediska, 

které doplňuji údaji o vzniku, organizaci a ekonomickém profilu Společenství vlastníků 

bytových jednotek Gen. Píky. V závěru je na základě získaných poznatků provedeno 

srovnání jednotlivých typů bydlení. 

Klíčová slova: byt, bytový fond, ekonomika bydlení, bytový dům, statní byt, družstevní 

byt, byt v osobním vlastnictví. 

Annotation 

This bachelor thesis is devoted to the analysis of different means of housing 

especially from the economic point of view. The first part describes the development  

of housing stock in the Czech Republic from 1945 up to now. Consecutively, it analyses 

the housing economy in state and municipal flats. There is an example of housing stock 

management and administration of Municipal authority of Mariánské Hory and Hulváky. 

The second part outlines economic aspects of cooperative housing and as an example there 

is information about the housing association SKLEP and BD J. Lady, its organization  

and economy. As another mean of housing, it deals with the discription of private 

ownership housing from the economic point of view, which is accompanied by information 

about the establishment, organization and economic profile of Community owners  

of residential units at Gen. Píky. The end of the thesis carries out the comparison  

of individual types of housing on the basis of acquired findings. 

Key words: flat, housing stock, housing economy, block of flats, state flat, cooperative 

housing, private ownership flat 
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1 Úvod 

Jednou ze základních životních potřeb každého člověka je bydlení. Všeobecná 

deklarace lidských práv ve svém článku 25 odst. 1 uvádí právo každého člověka  

na možnost bydlení. Bydlení má člověku zajistit nutné soukromí, uspokojení jeho osobních 

a životních potřeb, má zabezpečit odpočinek a ochranu před povětrnostními vlivy. Úroveň 

bydlení je jednou z podstatných náležitostí, které určují životní úroveň člověka a v širším 

měřítku vyspělost daného státu. 

Jako každá lidská činnost, tak také úroveň bydlení je do značné míry závislá  

na ekonomické situaci každého bydlícího jedince. V této práci se snažím postihnout 

zásadní skutečnosti ovlivňující ekonomické nároky na různé druhy způsobu získání bytu   

a jeho následného užívání. Ekonomické aspekty získání bytu a jeho využívání zásadně 

ovlivňují ekonomiku jedince a jsou důležitou součástí státní ekonomiky.  

V poválečném Československu a v navazující České republice se rozvinuly tyto 

formy bydlení: bydlení ve státních a komunálních bytech, bydlení v družstevních bytech, 

bydlení v bytech v osobním vlastnictví, bydlení v bytech patřících soukromým osobám 

nebo společnostem a individuální bytová výstavba v rodinných domech. V dalším se 

věnuji prvním třem formám bydlení, neboť výstavba a bydlení v rodinných domech  

má zásadně odlišné způsoby realizace i ekonomiky a vymyká se z náplně této práce, 

bydlení v bytech patřících soukromým osobám nebo společnostem je podobné nájemnému 

bydlení. 

Náplní druhé kapitoly je ve stručnosti charakterizovat a popsat vývoj bytového fondu 

v  České republice a uvést podstatné skutečnosti o součastném stavu bydlení v ČR. 

Třetí kapitola je věnována činnosti bytového odboru Úřadu městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky. Této instituci převedlo statutární město k 31. 12. 2008 bytové 

domy nacházející se v jeho obvodu. Bližší podrobnosti jsou rozvedeny v této kapitole. 

Čtvrtá kapitola pojednává o formě družstevního bydlení, vzniku bytových družstev, 

jejich činnosti a účasti jednotlivců jako členů družstva. Obecné informace uvedené v první 

části této kapitoly jsou konkretizovány na údajích Bytových družstev Josefa Lady  

a SKLEP. 
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V páté kapitole je věnována pozornost bydlení v bytech v osobním vlastnictví,  

tj. ve Společenství vlastníků jednotek a to z hlediska jejich vzniku, organizace  

a ekonomiky jejich provozu a účastí vlastníků bytu jako jednotlivců. V praxi jsou uvedeny 

charakteristické skutečnosti o Společenství vlastníků jednotek Gen. Píky 7. 

Čtvrtá a pátá kapitola jsou tematicky rozděleny každá do dvou částí: do části 

všeobecné, která popisuje obecné základní skutečnosti daného tématu a do části praktické, 

která uvádí zásadní údaje o konkrétním podniku, jako reprezentantu dané kapitoly. Přílohy 

třetí, čtvrté a páté kapitoly obsahují úplné základní materiály vztahující  

se k danému tématu.  

Práce podává ucelený přehled možností a podmínek bydlení v ČSR a později 

v České republice, pojímá historické hledisko od konce druhé světové války a věnuje  

se zejména ekonomickým aspektům. Není zde zahrnuta oblast bydlení v rodinných 

domech. 
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2 Stav a vývoj bytového fondu v ČR 

Po skončení druhé světové války v roce 1945 byl bytový fond v Československu 

v nepříliš dobrém stavu. Disponoval starými domy postavenými většinou začátkem  

20. století a za první republiky. Kromě toho část bytového fondu, zejména v průmyslových 

městech byla zničená bombardováním. I když, obnově bytového fondu byla věnována jistá 

pozornost, přesto byly mnohem důležitější oblasti, zejména nutnost obnovy průmyslu, 

zemědělství a likvidace následků války (včetně bombardování). Z uvedeného vyplývá,  

že řešení nedostatku bytů nebylo v prvních poválečných letech příliš efektivní.  

Poúnorová „lidově demokratická“ vláda řešila bytovou krizi přídělovým způsobem, 

tj. na byty byly místními úřady sestavovány pořadníky a kromě prominentů, kteří měli 

absolutní přednost, byly byty přidělovány podle míry potřeby jednotlivých žadatelů. Také 

velikost přiděleného bytu se řídila počtem osob v domácnosti a byla stanovena přípustná 

velikost plochy bytu na jednoho obyvatele. Lidé, kteří bydleli ve větších bytech, museli 

platit zvláštní přirážku k nájmu za tzv. nadměrné metry. Kromě rodinných domků 

soukromé vlastnictví bytů prakticky neexistovalo. Pokud někdo vlastnil bytový dům, byl 

mu znárodněn (připadl obci).  

Vybavení tehdejších bytů bylo z dnešního hlediska velice skromné. V kuchyni byla 

pouze kamna nebo sporák (topilo se pevnými palivy), neexistoval (kromě výjimečných 

případů) rozvod teplé a studené vody, na ohřev teplé vody v koupelnách byla instalována 

kamna, v lepším případě plynový průtokový ohřívač. Vytápění bylo řešeno lokálními 

topidly na pevná paliva. Ústřední vytápění existovalo výjimečně, dálkové vytápění 

neexistovalo. Výtahy ve více podlažních domech byly instalovány pouze výjimečně.  

Tuto situaci řešila tehdejší vláda intenzivní výstavbou nových bytů, z počátku 

v cihlových domech, později se rozmohla téměř výhradně panelová výstavba. Požadavky 

na kvalitu výstavby byly opomíjeny, preferováno bylo množství postavených bytů. Jako 

příklad uvádím v tabulce č. 1 procentuální podíl panelových montovaných bytů z celkově 

postavených v jednotlivých letech. 
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Tabulka č. 1. Podíl panelové technologie na výstavbě bytů. 

Panelová technologie 1970 1975 1980 1985 1989 

Podíl v % 82,4 84,6 83,7 95,2 93,0 
        Zdroj: Baková Ludmila, Bydlení, 1997 

Výstavba bytových domů panelovou technologií od roku 1970 trvale rostla. 

Klasickou metodou byly většinou stavěny pouze rodinné domky. 

 

Tabulka č. 2. Vývoj obytné plochy v  na osobu. 

Letopočet 1970 1980 1991 

 

12,4 14,6 16,6 

  Zdroj: Baková, Ludmila, Bydlení, 1997 

Také plošná výměra jednotlivých místností v bytech později postupně rostla, čímž  

se zvyšoval komfort bydlení. ( viz. tabulka č.2) 

 

Tabulka č. 3. Počet dokončených bytů v ČR do roku 2007 

Rok Celkem Celkem na 1000 

obyvatel ročně 

1946 – 1950 12 502 1,39 

1951 – 1955 23 050 2,5 

1956 – 1960 36 397 3,81 

1961 - 1965 49 243 5,09 

1966 – 1970 55 899 5,67 

1971 – 1975 81 211 8,17 

1976 – 1980 83 050 8,12 

1981 -  1985 61 108 5,92 

1986 – 1990 49 289 4,76 

1991 - 1995 28 257 2,73 

1996 - 2000 20 473 1,99 

2001 - 2005 28 861 2,83 

2006 30 190 2,94 

2007 41 649 4,03 
  Zdroj: ČSÚ 

V osmdesátých letech začala bytová výstavba stagnovat. V letech 1981 až 1985 bylo 

průměrně ročně dokončeno 61 tisíc bytů (5,9 bytů na 1 000 obyvatel), v letech 1986  

až 1990 se jejich počet snížil na 49 289 bytů (v průměru 4,8 dokončených bytů na 1 000 

obyvatel za rok). 
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Po vzniku samostatné České republiky vývoj bytového fondu pokračoval  

a navazoval na tendenci od roku 1989, kdy se podstatně změnil přístup k osobnímu 

vlastnictví občanů. Do té doby se stavěly komunální a podnikové byty, tj. byty nájemní  

a byty družstevní, tj. byty, které nepatřily státu ani podnikům, ale družstvům což je jakási 

forma hromadného společného soukromého vlastnictví. V čistě soukromém vlastnictví  

se stavěly pouze rodinné domky.  

Nedostatek bytů trval i nadále, potřeba bytů byla neustále vysoká, ale podstatně  

se změnila vybavenost nově stavěných bytů a to už od doby socialistické výstavby. Domy 

(a tedy i byty) byly vybaveny rozvodem teplé a studené vody, převažovalo dálkové 

ústřední vytápění (většinou spojené s dálkovým rozvodem teplé užitkové vody), 

v kuchyních převažovaly plynové sporáky a v místech kde nebyl rozvod plynu, se místo 

nich osazovaly sporáky elektrické. Byly instalovány kuchyňské linky a rozvod signálu 

televize a rozhlasu do každého bytu. Ve vícepodlažních domech byly zpravidla instalovány 

výtahy, pokud dům měl více než 4. patra.  

V roce 1991 bylo v ČR celkem 4 077 193 bytů z toho v bytových domech bylo 

2 244 947 bytů ( 55,3%) a v rodinných domcích 1 795 462 bytů (44%), o deset let později 

v  roce 2001 bylo v ČR celkem 4 366 293 bytů z toho v bytových domech bylo 2 310 641 

bytů ( 52,9%) a v rodinných domcích 2 005 122 bytů ( 45,9%).  

Vzhledem k nástupu tržního hospodářství se také dramaticky změnila struktura nově 

stavěných bytů podle investorů. Jako investiční forma výstavby převažuje forma 

družstevní, případně výstavba rodinných domků, která se podílí největším procentem 

na dokončených bytech. Tuto skutečnost dokládá tabulka č. 4. 

 

Tabulka č. 4. Bytová výstavba podle investičních forem 

Rok Ukazatel Komunální Družstevní Podniková Rod.domků Celkem 

1990 dokončené 8958 17056 1408 17172 44594 

1994 dokončené 4224 5601 964 7373 18162 

1995 dokončené 3298 1176 775 7413 10996 
    Zdroj: ČSÚ 

Vývoj v posledních letech dokládá tabulka č. 5. Z porovnání vyplývá, že výstavba 

nových bytů nijak dramaticky nevzrostla, naopak vykazuje pokles proti roku 1990. 
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Tabulka č. 5. Dokončené byty v letech 2005 – 2011 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dokončené byty 

celkem v tom: 

32 863 30 190 41 649 38 380 38 473 21 594 16 246x 

v rodinných 

domech 

13 472 13 230 16 988 19 611 19 124 8 137 11 041x 

v bytových 

domech 

11 526 10 070 18 171 12 497 13 766 10 912 4 047x 

ostatní 26 765 6 890 6 490 6 272 5 583 2 545 1 158x 
x – údaje za 1-3 čtvrtletí 

Zdroj: ČSÚ 

Nejvíce bytů od roku 2006 bylo postaveno v rodinných domech, výstavba bytových 

domů kulminovala v roce 2007, od té doby klesala. Ostatní druhy bytů (podnikové, 

služební) od roku 2006 klesaly.  

2.1 Současný stav bytového fondu 

Průměrné stáří bytu je přes 40 let což znamená také související technickou 

zastaralost. Problémem je také vysoká energetická náročnost, převážně způsobená 

výstavbou co největšího množství bytů, s malými nároky na kvalitu, použití panelové 

výstavby (která má poměrně nízké tepelně izolační vlastnosti) a nevyhovujícími 

vlastnostmi oken. Z těchto důvodů již před rokem 1989 tehdejší vláda zahájila dotovanou 

kampaň na odstranění tzv. panelových vad a v současnosti se provádí tam, kde jsou k tomu 

finanční prostředky, zateplování bytových domů spojené většinou s výměnou oken. 

Všeobecně převládá zájem o starší byty nad zájmem o byty nové. Důvod spatřuji 

v tom, že investoři, kteří stavějí nové byty ve snaze, co nejvíce vydělat je stavějí nadneseně 

přepychové, vybavené mnoha málo funkčními doplňky, které ovšem cenu bytu nadměrně 

zvyšují. Takový byt si ovšem průměrný zájemce nemůže dovolit a ani není ochoten  

si opatřit potřebnou půjčku. Většinou se tyto byty staví mimo centrum města a vyžadují 

tedy dojíždění vlastními dopravními prostředky rodiny. Výjimku z této skutečnosti 

v Ostravě tvoří projektovaná výstavba obytné části v areálu Karolina. 
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Graf č. 1. Skladba bytů v ČR podle vlastnictví. 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Počet bytů v osobním vlastnictví od roku 2001 podstatně vzrostl, protože komunální 

a státní byty a koneckonců i byty družstevní byly převáděny do osobního vlastnictví. Proto 

se také snížil podíl družstevních a nájemních bytů. Pod pojmem „ostatní“ jsou míněny 

zejména podnikové a služební byty.(viz graf č. 1) 

 

Tabulka č. 6. Velikosti bytů v dokončených bytových domech 

  Podíl z 

celkového 

počtu bytů 

(%) 

   počet 

pokojů 

na 1 byt 

průměrn

á obytná 

plocha 1 

bytu (m) 

 garsoniéry byty s 

kuchyní a 

     

rok  1 pokojem 2 pokoji 3 pokoji 4 a více pokoji   

1995 7 42,5 9 33,2 8,3 2,1 39,5 

1996 8,2 34,3 23,9 26,6 7 2 40,7 

1997 8,6 30,5 33,8 18,6 8,5 2 45,3 

1998 13,5 20,7 29,6 26,5 9,7 2,2 49,9 

1999 12,8 24,9 27,9 25,7 8,7 2,1 51 

2000 8,5 22,8 37,5 25,7 5,5 2 45,2 

2001 9,7 21,3 36,7 25,1 7,2 2,1 48 

2002 11,5 31,5 31,1 20,7 5,2 1,9 43,7 

2003 7,9 21,2 38,3 26 6,6 2,1 49,3 

2004 15,1 27 28,6 21,9 7,4 1,9 47,5 

2005 9,8 19,3 39,5 25,4 6 1,9 50,4 

2006 7,9 20,7 36,5 27,8 7,1 2,2 50,2 

2007 11,5 15,6 36,7 29,1 7,1 2,1 50,7 

2008 7,3 14,5 39 30,6 9,4 2,3 54 

2009 6,6 15,5 39,7 29,6 8,6 2,3 52,1 

     Zdroj: ČSÚ 

54% 29% 

14% 3% osobní 
vlastnictví 
nájemní byt 

družstevní byt  

ostatní 
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Zatímco podíl garsoniér z celkové bytové výstavby byl největší v letech 1998  

až 2004, od roku 2005 klesal (s výjimkou roku 2007) až na nejnižší hodnotu v roce 2009. 

Počet bytů 1+1 postupně klesal a nejnižší podíl z celkového množství byl v roce 2008, 

zatímco podíl bytů 2+1 rostl, až v roce 2009 byl ve sledovaných letech nejvyšší. Lze 

konstatovat, že ve výstavbě bytů byly nejvíce preferovány byty s kuchyní a dvěma pokoji. 

Také obytná plocha bytu od roku 1995 se znatelně zvýšila a nejvyšších hodnot dosáhla 

v letech 2008 a 2009. Komfort bydlení se tedy zvyšuje. 

 

Tabulka č. 7. Vývoj cen výstavby bytových objektů 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 

bytové objekty 100% 103,00% 107,30% 112,50% 113,00% 
Zdroj: ČSÚ 

Ceny bytových objektů se od roku 2005 neustále zvyšovaly a ze sledovaných let 

dosáhly nejvyšší hodnoty v roce 2009. K tomu je, ale nutno dodat, že zvýšení není 

způsobeno pouze inflací, ale jak vyplývá z předchozí tabulky č. 7., také zvýšením obytné 

plochy bytu. 

2.2 Bytová politika státu 

Oblast bydlení a s ní související nová bytová výstavba včetně modernizací 

představuje zvláštní druh trhu, který reaguje na poptávku po bytech. Poptávka  

je ovlivňována řadou faktorů – demografickým vývojem (poklesem počtu narozených dětí 

po roce 1991, následujícím oživením porodnosti po roce 2000), změnami v oblasti tržního  

a regulovaného nájemného, investičními možnostmi, růstem životních nákladů a vývojem 

cen nemovitostí a stavebních pozemků a také vývojem cen stavebních prací. 

Princip a cíl bytové politiky státu spočívá zejména ve vytváření vhodného 

právního, prostředí pro aktivity na trhu s byty. Cíle bytové politiky jsou naplňovány 

právními předpisy (občanský zákoník obsahující informace o nájmu, zákon 

o jednostranném zvyšování nájemného, zákon o vlastnictví bytů, zákon o podpoře 

výstavby družstevních bytů apod.) a dále pomocí podpůrných nástrojů v oblasti bydlení. 

Státní programy podpory bydlení jsou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj  

a Státního fondu rozvoje bydlení. Hlavními programy v kompetenci Ministerstva  

pro místní rozvoj jsou podpora stavebního spoření a podpora hypotečních úvěrů. 
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Kromě toho jsou ministrem pro místní rozvoj vyhlašovány podprogramy podpory 

bydlení, například  podprogramy podpory regenerace panelových sídlišť, výstavby 

technické infrastruktury, oprav domovních olověných rozvodů, výstavby „podporovaných“ 

bytů  

ve vlastnictví obcí pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení ze sociálních 

či jiných důvodů a další. Státní fond rozvoje bydlení poskytuje nízko úročené úvěry  

na podporu bydlení mladým lidem do 35 let (Úvěr 300) a podporu v programu PANEL [2]. 

2.3 Státní finanční podpora bydlení 

Ve snaze ulehčit zájemcům o vlastní byt jeho získání byly zavedeny tyto zásadní 

produkty: 

Stavební spoření, které bylo v České republice zavedeno v roce 1993, vzniklo  

za účelem pomoci řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt 

poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci může klient spořit, požádat o úvěr  

ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr či využívat případné státem poskytované 

podpory stavebního spoření. Stavební spoření se řídí zákonem č. 96/1993 Sb. ve znění 

navazujících předpisů a znamená výraznou pomoc všem, kteří usilují o získání bytu. 

Z údajů Ministerstva financí ČR vyplývá, že po významném poklesu počtu nově 

uzavřených smluv o stavebním spoření v roce 2004 (od účinnosti novely zákona č. 96/1993 

Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která snížila státní roční 

podporu z maxima 4 500 Kč na 3 000 Kč) dochází opět k postupnému růstu počtu nově 

uzavřených smluv. Ke konci roku 2007 činil celkový počet smluv ve fázi spoření 

5,1 milionů a vyplacená státní podpora, poskytnutá účastníkům stavebního spoření, 

dosáhla 15 miliard korun. U nově uzavřených smluv se trvale zvyšuje průměrná cílová 

částka, která v roce 2007 dosáhla 285 tis. Kč (je téměř dvojnásobná proti roku 1998). 

V dalších letech byla následující skutečnost: r. 2008 5,1 milionu smluv – 14,2 miliard 

korun vyplácené podpory; r. 2009 4,9 milionu smluv – 13,3 miliard korun vyplácené 

podpory; r. 2010 4,8 milionu smluv – 11,7 miliard korun vyplácené podpory; r. 2011  

4,6 milionu smluv – 10,7 miliard vyplácené podpory (došlo ke snížení státní podpory) [4]. 

Hypotéční úvěry jsou další možností k získání bytu. Hypotéky poskytují bankovní 

ústavy a spořitelny. Hypotéční úvěry jsou poskytovány až do výše 85% ceny nemovitosti 
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za nižší úrokovou sazbu (4,8 až 5,8 %), případně do výše 100% ceny za vyššího úroku 

v rozmezí 6,1 až 7,0% [5]. 

 
Tabulka č. 8. Úrokové sazby hypotéčních úvěrů různých druhů 

Druh úvěru Doba platnosti úrokové sazby 

1 rok 3 roky 5 let 10 let 15 let 20 let 25 let 30 let 

Předhypoteční úvěr 8,49 - - - - - - - 

Hypoteční úvěr 5,04 4,8 4,9 5,34 5,64 5,64 5,64 5,64 

Hypoteční úvěr do 85 

% hodnoty nemovitosti 

5,14 5,0 5,1 5,54 5,84 5,84 5,84 5,84 

Hypoteční úvěr do 100 

% hodnoty nemovitosti 

6,14 6,1 6,2 6,64 6,94 6,94 6,94 6,94 

Hypoteční úvěr bez 

dokládání příjmu 

- 7,85 7,95 8,39 8,69 8,69 8,69 8,69 

Zdroj: Českomoravská stavební spořitelna 

Úroková míra hypotečních úvěrů roste s dobou platnosti. Možností k výběru 

vhodného úvěru je dostatek, takže každý žadatel si může vybrat, co mu nejlépe vyhovuje. 

Shrnutí 

V současnosti je v České republice 427 bytů na 1000 obyvatel, což odpovídá 

průměru v EU. Celkem je v ČR 4 366 293 bytů. Průměrný počet osob v bytě je 2,7. 

Výstavba nových bytů kulminovala v roce 2007, počet nových bytů v dalších letech klesá. 

Finanční náročnost výstavby však neustále roste. Roste také velikost a vybavení bytů.  

Ve srovnání s ostatními státy EU jsme v komplexním srovnání na dobré úrovni. Největší 

podíl z celkového počtu bytů představují byty v osobním vlastnictví, o něco méně je bytů 

nájemních. 
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3  Ekonomika bydlení ve státních a komunálních bytech 

Jak již bylo konstatováno, již od existence ČSSR až dodnes stát měl na výstavbu 

státních bytů omezené finanční prostředky a nemohl vyhovět tehdejším i současným 

požadavkům. Proto byly zavedeny alternativní metody zejména výstavba družstevní. Další 

finanční zatížení státu spočívá v nutnosti údržby existujících bytů a bytových domů a jejich 

modernizaci (např. rekonstrukce výtahů). Dalším nepříjemným momentem bylo 

regulované nájemné, jehož výše nekryla skutečné náklady. Jak již bylo uvedeno v současné 

době, tvoří státní a komunální byty pouhých 29% z celkového bytového fondu.  

Od roku 1991 byl bytový fond patřící státu postupně převáděn na obce. Stát se tím 

zbavil povinnosti komplexně pečovat o tento bytový fond a současně uspořil odpovídající 

náklady, protože převod byl bezúplatný a finanční prostředky, kterými disponoval stát, 

nebyly obcím převedeny. 

Jako příklad péče obce o její bytový fond uvedu podrobněji organizační  

a ekonomické údaje o bytovém odboru Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

(dále jen ÚMOb). 

Statutární město Ostrava svěřilo ÚMOb  k 31. 12. 2008 bytové domy, které  

se nachází v jeho obvodu, v celkovém počtu 213 bytových domů, včetně třech domů 

s pečovatelskou službou. V tabulce č. 8 je uvedena skladba bytu podle jejich určení. 

 

Tabulka č. 9. Počet převedených jednotek 

Jednotky - druh počet 

Byty 2 172 

Byty s pečovatelskou službou 204 

Neobydlené byty 22 

Nebytové prostory 79 

Jednotky celkem 2477 

    Zdroj: interní dokumentace ÚMOb 

Celkem bylo převedeno 2 477 jednotek, v tom je 22 bytů neobydlených pro jejich 

nezpůsobilost, případně budoucí demolici a 79 nebytových prostor, což jsou garáže, 

garážová stání, nebytové jednotky určené stavebně k jiným účelům a ateliéry [7].  
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Tabulka č. 10. Rozložení bytů podle velikosti ke dni 31.12 2008 

Počet místností počet 

1+0 117 

1+1,2+0 874 

2+1, kk+2 768 

3+1 536 

4+1 a více 81 

Bytů celkem 2 376 
Zdroj: interní dokumentace ÚMOb. 

Z celkového počtu 2 376 bytů je 204 bytů v domech s pečovatelskou službou.  

V  tabulce uvádím počty bytů podle jejich velikosti. Odtud vyplývá, že nejvíce bytů  

je o velikosti 1+1 a 2+0, zatímco nejméně bytů je ve velikosti 4+1 a více. 

 

3.1 Bytový odbor ÚMOb  

Veškeré záležitosti týkající se oblasti bytového hospodářství ÚMOb obhospodařuje 

bytový odbor ÚMOb. Do jeho působnosti mimo jiné patří správa bytového fondu, 

zajišťování oprav, údržby a modernizace domovního fondu, zajišťování služeb (dodávky 

tepla, TUV, SV, elektřiny atd.), účtování úhrad za užívání bytů a služeb a všechny 

administrativní a organizační práce související s řešením běžných bytových záležitostí.  

Tato agenda je rozdělena podle druhu na jednotlivá oddělení, kterými jsou: bytová 

agenda, bytové techničky, investiční technik, nebytové prostory, opravy UT a TUV, 

předpis nájmu, vyúčtování služeb spojených s bydlením, pohledávky na nájmu  

a ekonomka oddělení. V čele bytového odboru je jeho vedoucí. 

Bytový odbor obhospodařuje byty, které získal v roce 1991 převodem od státu. 

Žádné další byty nemá a nové byty nestaví. Svůj bytový fond tedy pouze modernizuje  

a udržuje. Postupně opravuje fasády bytových domů, provádí výměnu oken. Důležitou 

finanční položkou oprav jsou výtahy. Původní výtahy, které byly montovány v souvislosti 

s výstavbou bytového domu, jednak zastaraly a opotřebovaly se, a co je hlavní naprosto 

nevyhovují dnešním bezpečnostním a provozním předpisům (jedná se zejména o předpisy 

EU, které jsou v tomto směru nekompromisní). Tyto výtahy tedy likviduje a místo nich 

instaluje výtahy nové. Cena takovéto akce je značná, řádově přesahuje 1 mil. Kč  
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na rekonstrukci jednoho výtahu. Například popsaným způsobem provedená generální 

oprava výtahu v bytovém domě na ulici Rtm. Gucmana 3 činila 1 744 500,- Kč [7].   

Výnosy bytového odboru pocházejí výhradně z nájmů. Regulace nájemného byla 

ukončena a bytový odbor ÚMOb naposledy zvyšoval už neregulovaný nájem  

od 1. ledna 2010. Vybrané nájemné se bez výjimky investuje zpět do bytových domů na již 

zmíněné opravy, či údržbu. To se netýká nájmu z nebytových prostor. Tyto získané 

finanční prostředky ÚMOb lze použít i na jiné účely např. na opravu veřejných chodníků, 

osvětlení a jiné. 

3.2 Nájemné 

Nájemné se skládá z těchto položek: 

 Základní nájemné, které se platí bytovému odboru ÚMOb je dvojího druhu  

a to standardní a snížené. Standardní nájemné ve výši 45,-Kč/ se platí v bytech, 

kde došlo k modernizaci a rekonstrukci domu (plastová okna, modernizace výtahu, 

zateplení domu a fasáda). Snížené nájemné ve výši 40,-Kč/  se platí tam,  

kde nedošlo k modernizaci. To je příjmem bytového odboru ÚMOb. 

 Zálohy na teplo, TUV, SV a elektrickou energii spotřebovanou ve společných 

prostorách domu a výtahem. Tyto obnosy se platí také bytovému odboru ÚMOb, 

který následně tyto příjmy účtuje s příslušnými dodavateli. Jednou ročně překládá 

ÚMOb vyúčtování těchto položek.  

 Elektrická energie a plyn spotřebované v bytě – tyto nákladové položky se platí 

formou záloh přímo dodavatelům. Ti pak tyto položky jednou ročně vyúčtují.  

Všechny tyto položky jsou zahrnuty v soustředěném inkasu plateb obyvatelstva 

(SIPO) a platí se jednou měsíčně. Na dokladu SIPO pod položkou nájem jsou soustředěny 

všechny platby určené pro ÚMOb. Zvlášť je uvedena záloha na elektrickou energii  

a na plyn. 

Aby byl výčet plateb úplný, je třeba uvést ještě poplatek za odvoz odpadků.  
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3.3 Opravy a udržování  

Opravy, které se provádějí na domě a v jeho společných prostorách platí 

pronajimatel, tedy ÚMOb. Opravy prováděné v bytech nájemců jsou hrazeny podle 

nařízení vlády č. 258/1995 sb., ve znění nařízení vlády č. 274/2009 sb. buď majitelem 

domu, nebo nájemcem. ÚMOb hradí výměny celých předmětů vnitřního vybavení, pokud 

se prokáže nutnost výměny. Pomocným kritériem je doba životnosti, to je doba, po kterou 

může být daný předmět funkční, pokud je řádně udržován. Složitější opravy jako  

je například výměna kuchyňské linky, vany nebo WC provádí ÚMOb buď vlastními 

pracovníky, nebo specializovanými podniky. Sem patří také deratizace, odhmyzení, 

případně plynování celého objektu.  

Nájemce podle citovaných vyhlášek hradí, nebo provádí ve vlastní režii „drobné 

opravy bytu“. Například: 

 opravy jednotlivých části oken, dveří, výměny zámků, klik, rolet a žaluzií, 

 výměny elektrických koncových zařízení, tj. vypínačů, zásuvek, zvonků, jističů, 

zásuvek televizního vysílání, zdrojů světla v osvětlovacích tělesech apod., 

 výměny uzavíracích ventilů plynu a vody, 

 malování, oprava omítek, tapetování, čištění podlah, obkladů stěn, zanesených 

odpadů. 

Na závěr této kapitoly uvádím v tabulce č. 11 Příjmy a náklady plynoucí 

z hospodaření s bytovým fondem ÚMOb v letech 2007, 2008, 2009. 

 

Tabulka č. 11 Příjmy a výdaje týkající se bytového fondu ÚMOb 

Rok /Položka 2008 2009 

příjmy 46 377 804,- Kč 55 715 957,- Kč 

výdaje 37 856 622,- Kč 53 494 434,- Kč 
   Zdroj: Interní dokumentace ÚMOb. 

V tabulce jsou uvedeny skutečné příjmy z nájmu bytových prostor a výdaje 

vynaložené na jejich údržbu, úpravy a modernizaci. Údaje za rok 2010 nebyly poskytnuty.  
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Shrnutí 

Od roku 1991 začal stát převádět své nájemní domy do péče obcí. Převody byly 

bezúplatné, ale, také bez převodu finančních prostředků na jejich správu a údržbu. 

V konkrétním případě také bytový odbor ÚMOb hospodaří s byty, které převzal na konci 

roku 2008 do své péče. Nové bytové domy ani byty nestaví. Renovuje, udržuje  

a modernizuje tedy pouze stávající bytový fond. Provedl deregulaci a deregulovaný nájem 

zvyšoval naposledy od začátku roku 2010. Veškeré inkasované nájemné používá opět  

na údržbu svého bytového fondu. V této kapitole jsou uvedeny opravy, které provádí a 

hradí bytový odbor a je uveden výčet oprav, které zajišťují a hradí nájemci. 

4 Ekonomika bydlení v družstevních bytech 

Bytové družstevnictví není objevem období socialismu, jak se mnoho lidí domnívá, 

ale má své kořeny už v období Rakouska-Uherska a první republiky, kdy existovala lidová 

bytová družstva. V této práci pominu historické aspekty a soustředím se na období 

socialismu a současnost. Jak již bylo uvedeno, potřeba bytů se po druhé světové válce 

značně zvýšila a Československá vláda hned na začátku své existence po únorovém puči 

v roce 1948 pochopila, že zvýšené požadavky na přidělení bytů není schopná zvládnout 

pouhým znárodněním soukromých bytových domů a vlastní investiční činností v oblasti 

bytové výstavby, a to jak technicky, tak také finančně. Z toho důvodu provedla nutné 

legislativní úpravy a začala s propagací a prosazováním bytové výstavby zakládáním 

stavebních bytových družstev (SBD). Svou existencí měla SBD podstatně snížit investiční 

náročnost bytové výstavby tím, že přibližně 1/3 investic na bytový dům zaplatili žadatelé 

družstva o byt formou členského podílu, 1/3 poskytl peněžní ústav (banka) družstvu jako  

dlouhodobý úvěr a poslední třetinu poskytl stát jako dotaci družstvu. O průběh výstavby  

a její financování se plně staralo družstvo za dohledu příslušného obecního úřadu  

a o technickou profesní stránku výstavby pečovaly odborné obecní instituce. Určení místa 

výstavby a projekt domu obdrželo družstvo od obce.  

SBD vznikala u podniků, veřejných institucí a také pod hlavičkou obcí. Také 

v družstvech se byty přidělovaly, ale bylo pravidlem, že družstevní byt se dal získat  

za podstatně kratší dobu než byt státní nebo komunální. Kromě toho platilo pravidlo,  

že lépe situovaní jedinci mohli pouze tímto způsobem získat byt. Byt v SBD byl 
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vlastnictvím družstva, nikoliv toho kdo jej obýval. Z počátku vznikala malá družstva, která 

vlastnila anebo stavěla jeden nebo maximálně několik málo bytových domů. Počet 

družstev se tak poměrně rychle zvyšoval, takže přirozeně došlo k jejich slučování.  

Tak vznikala SBD, která vlastnila několik tisíc bytů. Tato družstva už byla ve své existenci 

mnohem samostatnější, protože si mohla dovolit placený odborný personál a rozšířit také 

oblast své činnosti. Nejprve si družstvo vykonávalo svou ekonomickou činnost, později  

se rozšířilo o údržbářskou profesi a vlastními silami provádělo většinou údržbářských prací 

ve svých bytech, některé pak za úplatu. Větší družstva nabízela tyto činnosti i ostatním 

družstvům. Bylo to jakási oáza omezeného soukromého podnikání v socialistickém 

společenském řádu. Úspěšná družstva si dokonce stavěla své vlastní provozní prostory.  

4.1 Organizace bytového družstva 

Všechna družstva byla povinně členy ČSBD (Československý svaz bytových 

družstev), který vykonával koordinační činnost v rámci státu, zastupoval družstva  

u státních vrcholných orgánů, prováděl organizační, kontrolní a koordinační činnost. 

Družstva byla povinná se řídit jeho příkazy a doporučeními. 

V čele družstva bylo představenstvo ve složení z předsedy a členů představenstva.  

U velkých družstev členové představenstva byli pověřeni specializovanými činnostmi 

(bytová agenda, ekonomika, údržba, členská agenda apod.). Vrcholným orgánem družstva 

byla členská schůze, u velkých družstev pak shromáždění delegátů. Veškerá činnost 

družstva se řídila Stanovami družstva, schválenými členskou schůzí a vypracovanými 

podle vzorových stanov ČSBD. V příloze č. 1 jsou přiloženy Stanovy stavebního bytového 

družstva Poruba. Tyto stanovy přikládám jako ukázku stanov velkého družstva s velkým 

počtem členů, provádějícího výstavbu bytů.  

Kromě představenstva družstva musí mít každé družstvo také kontrolní komisi, která 

má za úkol kontrolovat činnost představenstva po stránce technické a ekonomické a která 

je povinna na výroční členské schůzi, nebo na shromáždění delegátu předkládat zprávu  

o její kontrolní činnosti. Současně předkládá kritický rozbor výroční zprávy představenstva 

včetně její ekonomické části a je-li v pořádku, pak doporučuje schválení výroční zprávy  

i roční účetní uzávěrky.  



Petra Majcherová: Ekonomika bydlení v České republice 
 

2012 17 
 

4.2 Ekonomika bytového družstva 

SBD v prvé řadě musela sledovat a vést veškerou agendu týkající se financování 

výstavby bytů (členské podíly, státní dotaci, dlouhodobý úvěr, čerpání finančních 

prostředků na výstavbu a běžnou ekonomickou činnost družstva). Kromě toho musela 

sjednávat smlouvy na dodávky tepla, TUV (teplá užitková voda), vody, elektřiny apod.  

a rozúčtovávat je do jednotlivých položek úhrady za užívání bytu (nesprávně nájem)  

pro jednotlivé byty. Kromě státní dotace na stavbu bytových domů družstvo žádné jiné 

finanční prostředky nedostávalo. Ve všech ostatních oblastech muselo být finančně 

soběstačné. Finanční prostředky získávalo z úhrady na užívání jednotlivých bytů ve formě 

zvláštní položky „příspěvek na správu družstva“ a dále pak z vedlejší činnosti jak byla 

dříve popsána. 

Výstavba bytů byla prováděna dodavatelským způsobem (odbornými  

podniky – např. Bytostav), v některých případech – kvůli snížení celkové ceny  

domu – také částečnou svépomocí, tj. fyzickou prací družstevníků na stavbě. V těchto 

případech se jednalo především o pomocné práce. Tímto způsobem bylo možno,  

aby si družstevníci postavili družstevní rodinné domky (například řadové rodinné domky 

v Ostravě – Třebovicích členský podíl na domek byl 24 000 Kčs) 

Úhrada za užívání bytu 

Úhrada za užívání bytu musela být hrazena měsíčně za každý družstevní byt. Obecně 

se skládala z těchto položek: 

 splátka anuity (dlouhodobý úvěr peněžního ústavu), 

 fond oprav, 

 zálohy na teplo, TUV, vodu, společnou elektřinu, výtahy, úklid, 

 příspěvek na správu družstva, 

 příspěvek ČSBD. 

Roční vyúčtování 

Během prvního pololetí běžného roku bylo družstvo povinno pro každý byt vyhotovit 

a doručit roční vyúčtování ekonomické činnosti družstva. Ekonomicky byl sledován každý 
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jednotlivý dům družstva zvlášť. Znamená to, že roční vyúčtování se týkalo příslušného 

bytu a domu. Zásadní finanční rozbor platný pro celé družstvo, byl projednán na výroční 

schůzi družstva a tam také schválen.  

Roční vyúčtování pro byty obsahovalo vyúčtování nákladů družstva a hrazených 

družstvem za každý byt a v druhé části pak náklady, které byly vyúčtovány cizími 

dodavateli (TUV, teplo, voda atd.). Podle vyúčtovaných nákladů na jednotlivé položky  

se upravila celková výše úhrady za užívání bytu na běžný rok. Roční vyúčtování muselo 

být každému bydlícímu družstevníkovi předloženo nejpozději do konce první poloviny 

běžného roku. Případná změna výše úhrady za užívání bytu pak platila od 1. 7. do 30. 6. 

následujícího roku. 

4.3 Bytová družstva v současnosti  

Po roce 1989 bytová družstva a stavební bytová družstva nezanikla, naopak trvají 

dále. Nutno konstatovat, že některá družstva, zejména menší, převedla byty družstevníkům 

do jejich osobního vlastnictví a stala se tedy společenstvím vlastníků, jiná družstva 

přetrvávají dodnes. Velká družstva s velkým počtem bytů a odborným profesionálním 

personálem provádějí bytovou výstavbu dodnes (v Moravskoslezském kraji např. SBD 

Nová Huť), většina menších družstev rezignovala na výstavbu a pečuje o své již existující 

byty, ať již z předchozí prováděné výstavby, nebo získaných převodem či koupí obecních 

bytových domů.  

Jako typický příklad menšího družstva, které již neprovádí výstavbu nových bytů 

uvádím bytové družstvo SKLEP, Ostrava – Poruba, Karla Pokorného 53. Družstvo  

je vlastníkem jednoho bytového domu s 12 bytovými jednotkami. Je organizováno 

typickým způsobem, tj. v čele představenstvo s předsedou a členy představenstva. Tito 

reprezentanti jsou honorováni každý 6000,- Kč za rok. Jiné zaměstnance družstvo nemá. 

Náplní družstva je péče o jeho majetek, údržba tohoto majetku a jeho opravy. Družstvo  

se rozhodlo pro revitalizaci svého domu v tomto rozsahu: zateplení pláště budovy, 

zateplení střechy, zateplení stropu 1. podzemního podlaží, výměna oken, (náklady 1 620 

tis. Kč) výměna bytových dveří (náklady 228 tis. Kč), oprava dlažby před vchodem  

do domu (náklady 71 tis. Kč). Na tyto náklady družstvo přijalo úvěr ve výši 1 300 tis. Kč 
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od Československé obchodní banky, a.s. Úvěr má splatnosti 128 měsíců, tedy do roku 

2017 a je placen z fondu oprav [8]. 

Roční vyúčtování a podrobnější rozpis nákladů a výnosů a přehled hospodaření 

družstva je uveden v příloze č. 2 a 3 Výsledkem hospodaření družstva jak vyplývá z údajů 

přílohy je zisk ve výši 115 492,- Kč [8]. 

Družstvo neprovozuje vedlejší činnost, nemá nebydlící členy a nestaví nové byty. 

Roční vyúčtování jednotlivých bytů je uvedeno v příloze č. 4, jedná  

se o vyúčtování služeb za rok 2010 Bytového družstva Josefa Lady v Moravské Ostravě. 

Charakter tohoto družstva je obdobný družstvu SKLEP. Družstvo vlastní tři bytové domy, 

každý po dvanácti bytech. Tyto domy získalo družstvo odkoupením těchto nemovitostí  

od ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz. Také toto BD neprovádí novou výstavbu  

a soustřeďuje se na komplexní údržby svého majetku.  

Na základě výsledku ročního vyúčtování družstva i bytů vydává družstvo s platností 

od 1. ledna následujícího roku rozpis měsíční úhrady za užívání bytů. V příloze  

č. 5 je takový rozpis uveden. 

Pro doplnění informací o malých bytových družstvech uvádím v příloze č. 6 Stanovy 

Bytového družstva Josefa Lady. 

Shrnutí 

SBD a BD znamenala podstatnou úlevu státu v oblasti výstavby nových bytových 

jednotek a jejich financování. Vznikaly tak organizace (ona bytová družstva), které  

de facto měly ve svém vlastnictví značnou část bytového fondu ČSR a později ČR. Tyto 

organizace nebyly v podstatě vázány na příspěvky státu, s výjimkou 1/3 nákladů  

na výstavbu bytových domů a později dotací na opravu „panelových vad“. Byly to vlastně 

paradoxně s velké části samostatně hospodařící polo soukromé podniky (patřily členům 

družstva). 

  



Petra Majcherová: Ekonomika bydlení v České republice 
 

2012 20 
 

5  Ekonomika bydlení v bytech v osobním vlastnictví 

5.1 Všeobecné údaje 

Vznik seskupení obyvatelů bytů v bytovém domě a zakoupení těchto bytů  

do osobního vlastnictví umožnil zákon č. 72/1994 Sb., který upravuje mimo jiné některé 

vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám. Tomuto zákonu sice předcházel zákon 

č. 52/1966 Sb., který umožňoval v omezeném rozsahu převod družstevních bytů  

do soukromého vlastnictví pouze však v omezené míře, ale neposkytoval možnost vzniku 

společenství vlastníků jednotek v součastném pojetí [2]. 

Precizní objasnění a definici obsahu pojmu Společenství vlastníků jednotek uvádím 

v následujícím odstavci. 

Podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů se ve většině domů, které  

jsou rozděleny na jednotlivé bytové jednotky, vytváří zvláštní druh právnické osoby, 

nazývající se Společenství vlastníků jednotek. Společenství vzniká v každém domě  

s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. 

Společenství vzniká automaticky ze zákona, a to dnem doručení potvrzení katastrálního 

úřadu, z nějž vyplývá splnění podmínek vzniku společenství. Pokud však dochází  

k převodům bytových jednotek do vlastnictví ze strany bytového družstva, jež zároveň 

nadále vykonává správu objektu, vznikne společenství vlastníků teprve tehdy, až podíl 

družstva na příslušném domě klesne pod jednu čtvrtinu [6] .  

„Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která má omezenou způsobilost 

k právním úkonům, a to pouze na věci spojené se správou, provozem a opravami 

společných částí domu, popřípadě činnosti související s provozováním společných částí 

domu. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo 

nebytové prostory pouze k uvedeným účelům. Není proto zřejmě možné, aby společenství 

nakupovalo například luxusní osobní automobily, rekreační nemovitosti či jiné věci, které 

nemohou souviset s jeho činností“[6]. 

Velice podstatné je, že vlastníci jednotlivých bytových jednotek přímo ze zákona 

ručí až do výše ceny své jednotky za závazky společenství vyplývající z úvěrových smluv, 

které uzavřelo společenství k zajištění financování nákladů spojených se správou domu. 
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Může se tedy poměrně snadno stát, že společenství vlastníků neuváženým úvěrem, který 

nebude schopno ze svých příjmů splácet, způsobí vznik povinnosti vlastníků bytů podílet 

se částkou až do výše hodnoty jejich bytu na splacení takového úvěru. Se souhlasem 

vlastníka bytové jednotky je pak společenství oprávněno sjednat též smlouvu o zástavním 

právu k bytové jednotce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu k zajištění pohledávek z takového úvěru. Je třeba podotknout, že obvykle 

jediným nebo převažujícím zdrojem příjmů společenství bývají příspěvky vlastníků 

jednotek do fondu oprav, eventuálně příjmy z nájemného, pokud společenství některé 

prostory domu pronajímá – schopnost společenství splácet úvěry je proto obvykle poměrně 

nízká a společenství by tak měla k úvěrovému financování přistupovat velmi obezřetně, 

aby nepřivedla své členy do finančních obtíží [6].  

5.2 Organizace Společenství 

Společenství vlastníků jednotek vytváří povinně dva orgány - shromáždění vlastníků 

jednotek a výbor společenství. Další orgány mohou určit stanovy společenství.  

Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem společenství a je obdobou 

členské schůze družstva či valné hromady obchodních společností. První schůze 

shromáždění se musí konat nejdéle do 60 dnů po vzniku společenství a svolává ji původní 

vlastník budovy. Na této schůzi shromáždění schvaluje stanovy společenství a volí výbor 

společenství a případně další orgány společenství určené stanovami. Tato schůze se může 

konat jen za účasti notáře, který o jejím průběhu, volbě a složení orgánů společenství  

a schvalování stanov pořídí notářský zápis[6].  

Výbor je výkonným orgánem společenství, lze jej tedy přirovnat například  

k představenstvu družstva či akciové společnosti. Výbor musí mít alespoň tři členy. Výbor 

rozhoduje o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech 

nevyhradí shromáždění. Funkční období výboru určují stanovy, avšak nesmí přesáhnout 

pět let. Výbor je statutárním orgánem společenství. Navenek jedná za společenství 

předseda výboru, kterého výbor volí z řad svých členů. Písemné právní úkony musejí být 

podepsány předsedou výboru a dalším členem výboru. Na činnost výboru společenství 

dohlíží kontrolní komise, jejíž členové jsou voleni na shromáždění vlastníků jednotek [6].  
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Jak je výše uvedeno, společenství činí právní úkony, především uzavírá smlouvy  

ve věcech správy domu, zejména o zajištění dodávky služeb spojených s užíváním bytů,  

o pojištění domu, nájemní smlouvy apod. Společenství rozhoduje o rozúčtování cen služeb 

na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li postup rozúčtování cen služeb stanoven zvláštním 

právním předpisem.  

Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění vlastníků jednotek. 

Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu 

čtvrtinu hlasů. Shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří 

mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí zpravidla nadpoloviční většiny 

přítomných hlasů.  Velmi podstatné je, že vlastníci jednotlivých jednotek ručí za závazky 

společenství, a to v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů  

na společných částech domu. Proto je velmi vhodné, aby každý vlastník bytové jednotky 

velmi bedlivě sledoval činnost společenství a jeho hospodaření[6]. 

Umožněním zakládání Společenství vlastníků jednotek byly privatizovány rozsáhlé 

bytové fondy měst a obcí, bytových družstev a státních podniků. Vzhledem k tomu,  

že se bytové domy tímto způsobem staly soukromým majetkem, byly vyňaty z bytového 

fondu obcí a znamenalo pro obce značné zjednodušení péče o jejich bytový fond. 

Obecní úřady nabízely svým občanům jednotlivé byty k převzetí do osobního 

vlastnictví. Tímto postupem současně nepřímo zajistily pečlivou správu odevzdaného 

bytového fondu. Zprvu byly ceny za jednotlivé byty stanoveny na velmi nízké úrovni,  

jak se o tom zmíním v dalším. Později však, se ceny za bytové jednotky zvýšily, i když 

většinou nedosahovaly tržní úrovně.  

Toto byla jedna forma získání bytů do osobního vlastnictví občanů. 

Další formou byl úplatný převod družstevních bytů tj. bytů v majetku bytových družstev. 

Shrnutí 

Vlastnictví bytu v rámci Společenství vlastníků jednotek je ve srovnání s ostatními 

druhy bydlení nejvýhodnější (pokud Společenství je odpovědně řízeno a spravováno).  

Člen Společenství není jen vlastníkem bytu, ale také spoluvlastníkem společných 

prostor v domě. 
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Postavení člena Společenství je obdobné postavení akcionáře v akciové společnosti  

a jeho váha při rozhodování je dána „počtem jeho akcií“ a řídí se velikosti bytu a podílů  

na spoluvlastnictví společných prostor. 

5.3 Získání a užívání bytu v osobním vlastnictví a provoz konkrétní 

organizace 

Na rozdíl od družstev, společenství vlastníků vznikala až po roce 1990,  

kdy se podstatně změnil přístup k osobnímu vlastnictví občanů. Většinou se jednalo o 

skupiny občanů bydlících v jednotlivých bytových domech. 

Obecní úřady nabízely svým občanům jednotlivé byty k převzetí do osobního 

vlastnictví. Tímto postupem si zjednodušily rozsah péče o státní anebo komunální bytový 

fond a součastně nepřímo zajistily pečlivou zprávu odevzdaného bytového fondu. Zprvu 

byly ceny za jednotlivé byty stanoveny na velmi nízké úrovni, jak se o tom zmíním 

v dalším. Později však, se ceny za bytové jednotky zvýšily, i když většinou nedosahovaly 

tržní úrovně. Toto byla jedna forma získání bytů do osobního vlastnictví občanů.  

Další formou byl úplatný převod družstevních bytů tj. bytů v majetku bytových 

družstev. Toto se dělo na základě zákona č. 72/1994sb o vlastnictví bytů, který dával 

možnost družstevníkům požádat o převod bytů do osobního vlastnictví. Tento zákon byl 

doplněn prováděcími vyhláškami, které detailně stanovily mechanizmus těchto převodů. 

Vždy se jednalo o převod bytů v uceleném bytovém domě, přičemž bylo podmínkou,  

že do osobního vlastnictví musí být převedena většina družstevních bytů v domě, nejlépe 

bytů všech. 

Pro lepší informaci uvádím v tabulce č. 12, jak poklesly ceny bytů během 

celosvětové hospodářské krize v průměru za celou ČR. 

 

Tabulka č. 12 Srovnání poklesu cen bytů mezi 1. 4. 2010 a 1. 9. 2008. 

Velikost bytu Ceny 1. 9. 2008 Ceny 1. 4. 2010 Změna v % 

1+1 1 253 507,- Kč 1 032 564,- Kč - 17,63 

2+1 1 714 533,- Kč 1 380 967,- Kč -19, 46 

3+1 2 121 617,- Kč 1 627 446,- Kč - 23,29 

4+1 2 751 718,- Kč 2 151 193,- Kč - 21,82 
     Zdroj: EuroNet Media 
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Hospodářská krize nejméně zasáhla malé byty, tedy velikost 1+1, cena se snížila  

o necelých 18%. Největší pokles pak doznaly byty 3+1, protože byly nejvíce předražené  

a to téměř o ¼. 

Technika převodu bytů do společenství vlastníků 

Spolu s byty se musí převést do osobního vlastnictví také společné prostory v domě  

a pozemek, na kterém stojí dům případně pozemky navazující.  

Společenství vlastníků představují samostatné právní subjekty, které jsou zapsány  

do podnikového rejstříku a jsou oprávněny uzavírat hospodářské smlouvy jako např.  

na dodávku vody, tepla, plynu, na nařízené revize zařízení elektro, plynu apod. a na opravy 

většího rozsahu.  

Byt bylo možno zaplatit hotově, nebo prostřednictvím úvěru nebo hypotéky. 

Organizace a správa společenství vlastníků 

Členy společenství vlastníků jsou všichni majitelé bytů v daném domě. V čele 

společenství je představenstvo, které se skládá z předsedy, místopředsedy a členů 

představenstva v počtu odpovídajícím velikosti společenství. Provoz se řídí stanovami 

schválenými na schůzi všech členů společenství. Schůze by se měly konat 1-2x do roka. 

5.4 Ekonomika 

Společenství vlastníků bytů jsou samostatně hospodařící, právní a ekonomické 

jednotky, které plně zajišťují ze svých prostředků provoz a údržbu bytů a bytových objektů 

v jejich vlastnictví. Do této kategorie také spadá nákup elektřiny, plynu,tepla,vody, jejich 

vyúčtování a úhrada. Účetní práce provádějí buď pověření členové společenství, nebo 

specializované organizace. Náklady na veškeré uvedené činnosti hradí jednotliví členové 

společenství formou nájmu.  Zpravidla jednou ročně se provádí uzávěrka a vyúčtování 

příjmů a výdajů.  

Uvedené obecné informace jsem ověřila na jednom typickém příkladě Společenství 

vlastníků na ulici Generála Píky č.2910/7 v Ostravě (dále jen Společenství). Dříve  

než vzniklo Společenství vlastníků jednotek, byl dům v majetku obce resp. státu.  
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V druhé polovině roku 2004 nabídl městský úřad pro Ostravu a Přívoz obyvatelům 

tohoto domu možnost odkoupení jejich bytů do osobního vlastnictví. Požadované ceny 

byly lukrativní, proto se rozhodli nabídku přijmout. Jako příklad uvádím, že za byt  

3+1 bylo požadováno 120 000,-Kč a za byt 1+1 bylo požadováno 68 000,-Kč. Jiné byty 

v daném domě nebyly.  Součástí domu byly 4 garáže, které byly prodány za částku 89 

000,-Kč/garáž. Z dnešního pohledu jistě tyto ceny byly pro obyvatele tohoto domu  

víc než přijatelné. Do ceny bytu byla taky započtena hodnota společných prostor (střecha, 

chodba, sklepní místnosti) a pozemku. Výsledkem bylo, že všichni obyvatelé bytů své byty 

koupili a dne 17. 9. 2004 rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě vzniklo společenství 

vlastníků. Na první společné schůzi vlastníků byl zvolen tříčlenný výbor v čele 

s předsedou. Pro zajímavost uvádím, že byt, který, se uvolnil úmrtím vlastníka, který 

neměl dědice, bude prodán za více než jeden milion Kč [9].  

Činnost společenství vlastníků byla v prvé fázi zaměřena na údržbu a na zásadní 

opravy domu a společných prostor. Bylo provedeno zateplení domu, výměna oken  

a opravy střechy, chodby a sklepních prostor.  

Na všechny tyto práce a další úkony souhrnně nazvané revitalizace  

si společenstvíúspěšně zažádalo o úvěr ve výši 1,2 milionu Kč. Tento úvěr se splácí 

v měsíční výši 2 600,- Kč na jednu bytovou jednotku.  Na běžné práce spojené s údržbou  

a neinvestičními opravami společenství vytvořilo fond oprav, do kterého každá bytová 

jednotka přispívá dle velikosti pravidelnou měsíční částkou ve výši 40,-Kč za . 

Jelikož všechny úkony související se správou objektu společenství vlastníků nemůže 

vykonávat tříčlenný výbor, byla část úkonů zadána společnosti BYTASEN, spol. s.r.o. 

Tato společnost především provádí pro Společenství tyto úkony: účetnictví, roční 

vyúčtování nákladů, předpis záloh pro výpočet nákladů na teplo, teplou užitkovou vodu, 

vodné a stočné, společnou elektrickou energii, což všechno je součástí měsíčního nájmu. 

Na některé práce související s údržbou a úklidem najímá výbor formou smluv 

odborné firmy, případně jednotlivé pracovníky. 

Činnost Společenství je řízena a zabezpečována shromážděním vlastníků konaném 

nejméně 1x za rok a mezi jednotlivými shromážděními výborem Společenství. Běžné 

úkony provádí členové výboru a o své činnosti informují shromáždění vlastníků a současně 
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nechávají schvalovat zásadní rozhodnutí, případně určovat formu konkrétních rozhodnutí 

budoucích.  

Zásadním dokumentem, podle kterého se řídí činnost Společenství, jeho orgánů  

a který určuje práva a povinnosti jednotlivých vlastníků bytových jednotek, jsou Stanovy 

společenství vlastníků jednotek. Stanovy  SVJ Generála Píky jsou uvedeny v příloze  

č. 7.  

Ekonomika Společenství se řídí všeobecnými předpisy a částečně ji provádí podnik 

BYTASEN, spol. s.r.o. Výdaje jsou regulovány tak aby roční výsledky hospodaření byly 

vyrovnané, případně v mírném přebytku. Roční uzávěrku za rok 2009 uvádím v příloze  

č. 8. Tato příloha obsahuje rozvahu za účetní rok 2009 (samostatně aktiva a pasiva), výkaz 

zisku a ztráty a výsledovku, z které vyplývá hospodářský výsledek za rok 2009 a to ve výši 

3 094,43 ,- Kč [9]. 

Na výsledky hospodaření Společenství za předchozí rok pak navazuje předpis nájmu 

pro celé Společenství s rozúčtováním na jednotlivé byty. Rozúčtování pro celé 

Společenství je uvedeno v příloze č. 9. V tabulce uvedené hodnoty měsíčního nájmu  

je třeba u každého bytu doplnit o zálohy na elektrickou energii a plyn, protože tyto zálohy 

stanovují dodavatelé. 

Shrnutí 

Kromě bydlení v rodinných domech se jeví jako nejlepší forma bydlení v bytových 

domech patřících Společenství vlastníků bytových jednotek. Obecně platí, že domy jsou 

udržovány s vysokou mírou pečlivostí, ale i ekonomiky, domy na první pohled vypadají 

úhledně a udržovaně, společné prostory jsou v protikladu s komunálními bytovými domy 

čisté a dobře udržované a o jednotlivé byty se jejich vlastníci pečlivě starají.  

Nevýhodou je poměrně značná jednorázová investice potřebná k zakoupení bytu. 

Tuto investici lze řešit půjčkou nebo hypotékou. 
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6 Závěr 

V  bakalářské práci jsem zpracovala vývoj bydlení v ČSR a následně v ČR a jeho 

základní ekonomické aspekty od roku 1945 tedy od osvobození ČSR. Věnovala jsem  

se historickému vývoji z hlediska běžného člověka. Protože rozsah této práce je omezen, 

vynechala jsem například celou oblast individuální výstavby rodinných domů, i když  

si jistě zasluhuje pozornost. 

V  práci jsem popsala různé formy bydlení zejména z hlediska ekonomického  

a pro úplnost je třeba v závěru této práce se zmínit o způsobech, jak byt získat a pokrýt 

náklady na jeho pořízení. Podle druhu bytu jsou možnosti následující: 

Obecní (státní) byt: Běžný způsob získání obecního bytu je formou žádosti, podané 

příslušnému obecnímu úřadu, v jehož katastru si přejeme bydlet. Na základě této žádosti  

je žadatel zaevidován do příslušného registru. V žádosti je třeba uvést osobní údaje  

o žadateli včetně jeho sociálních poměrů a důvodů, pro, které byt potřebuje. Bytová 

komise obecního úřadu údaje v žádosti uvedené prověří a bodově ji ohodnotí. Žádosti jsou 

vedeny v pořadníku žadatelů o byty, přičemž je kladen důraz na sociální potřebnost 

žadatele.  

Jiné možnosti jak získat obecní (státní) byt jsou například tyto:  

 v ČR se ročně uvolní desítky nájemních bytů a to většinou tím, že původní 

nájemník zemře, nebo se byt uvolní přestěhováním nájemníka, či neplatícímu 

nájemníkovi je dána výpověď, 

 nabídky volných bytů jsou zveřejněny na úředních deskách a vývěskách 

obecních úřadů a nabízené byty se obsazují většinou formou výběrového řízení, 

 obecní úřady mohou také volit formu výběrového řízení obálkovou metodou. 

Zájemci podávají své žádosti v uzavřených obálkách a v nich uvedou nejvyšší 

možný nájem, který jsou ochotni zaplatit. 

Byty patřící organizaci, jejíž náplní je pronajímání bytů: Typickým příkladem 

takovéto organizace v Moravskoslezském kraji je společnost RPG byty. Tato společnost 

vlastní přibližně 44 tisíce bytů, které zájemcům pronajímá. V tomto případě jde o typický 

nájemní vztah, při kterém má nájemník možnost získání trvalého pobytu v pronajatém 

bytě. Nájemník platí pouze nájem, energie, vodné, stočné a teplo si platí sám. Tento 
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způsob získání bytu je nejrychlejší, nemá nároky na vložení vysokých finančních částek. 

Umožněn je výběr z většího množství bytů a lokality. 

Družstevní byt: Také v bytových družstvech je možno získat byt, i když družstvo 

samo neprovádí výstavbu nových bytů. Také zde se uvolňují byty podobnými způsoby, jak 

byly popsány výše. Žadatel se musí stát členem družstva a po přidělení uvolněného bytu 

zaplatit členský podíl příslušející k udělenému bytu. Tento způsob získání bytu je finančně 

náročnější, protože výše členského podílu se pohybuje v řádu desítek tisíc korun.  

Byty v osobním vlastnictví: Majitelé bytů v daném Společenství vlastníků mohou 

svůj byt prodat zájemci o byt. Jde tedy o typický prodej nemovitosti. Žadatel se musí 

s konkrétním vlastníkem bytu dohodnout a byt získá zaplacením jeho plné hodnoty 

původnímu majiteli. Tato forma je finančně nejnáročnější, protože ceny bytů takto 

prodávaných se pohybují v řádech sto tisíc až několika milionů korun. V tomto případě jde 

o náhodné získání bytu, které předpokládá, že původní majitel ztratil o svůj byt zájem. 

 Finanční zajištění získávaného bytu je závislé na množství finančních prostředků, 

kterými disponuje zájemce o byt. Pokud zájemce nemá potřebné finanční prostředky,  

má následující možnosti: 

 vybrat si byt odpovídající jeho stávajícím i budoucím možnostem, 

 využít možnosti získání potřebné částky ze stavebního spoření (má-li možnost ji 

získat), 

 získání hypotéky. 

Pro úplnost je nutno uvést, že ne všem žadatelům o půjčku nebo hypotéku  

je vyhověno (nemají trvalý pracovní poměr apod.), takže jim nezbývá, než obrátit  

se na nebankovní servis, nebo rezignovat. Posuzování žádostí viz www.hypoteky.name 

Podle sčítání lidu v roce 2011 vyplývá z předběžné zprávy Statistického úřadu,  

že počet obyvatel v ČR se zvýšil a v době sčítání byl 10, 562 milionů, zjištěný počet 

bytových domů byl 1,773 milionu a celkový počet bytů byl 3,894 milionů. Z uvedených 

údajů vyplývá, že průměrný počet obyvatel jednoho bytu je 2,7 osob, což je přibližně 

průměr EU. Přestože uvedený výsledek podle sčítání lidu je ve srovnání s poměry v EU 

celkem příznivý, je třeba konstatovat, že v posledních měsících loňského i letošního roku 

se situace s byty a bytovou výstavbou viditelně zhoršuje. Důvod je třeba spatřovat 

http://www.hypoteky.name/
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v přežívající ekonomické krizi a hlavně v úsporných opatřeních vlády ČR. Vláda ve snaze 

o dosažení vyrovnaného státního rozpočtu provádí, podle mého názoru, paušální škrty  

ve všech oblastech výdajů, bez promyšleného uvážení a bez odhadu jejich možných 

důsledků. Další nepříznivý faktor pro průměrně majetné osoby, které chtějí získat byt  

je v tom, že podnikatelé v nové bytové výstavbě, ve snaze o získání co nejvyššího zisku, 

budují nákladně vybavené přepychové byty s vysokou cenou pořízení anebo nájmu, které 

si normálně situovaný zájemce nemůže dovolit. Zatímní výsledek této činnosti je takový, 

že část těchto bytů je neobydlena (např. Ostrava nová Karolína). Pokud se nezmění přístup 

současné vlády, nebo vláda, nelze očekávat zlepšení tohoto stavu. V závěru poukazuji také 

na zhoršující se podmínky podpory půjček a hypoték na pořízení bytů ze strany státu.  

Přes všechny uvedené negativní skutečnosti, je nutné konstatovat, že úroveň bydlení 

ať v bytech v osobním vlastnictví, družstevních, nebo nájemních se zlepšuje, zejména  

co do technické kvality a vybavení nově budovaných bytů. V této práci jsem se snažila 

také tento trend zdůraznit.  
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Příloha č. 1 

 Stanovy stavebního Bytového družstva Ostrava - Poruba 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Příloha č. 2 

Roční vyúčtování Bytového družstva SKLEP za rok 2010 - výnosy 

Účet Název položky účetní osnovy Stav účtu 

601/100 Poplatky na provoz 7 200,- Kč 

601/200 Poplatky na správu domu 20 160,- Kč 

601/300 Poplatky na pojištění domu 8 076,- Kč 

601/400 Poplatky na opravy a údržbu 194 618,12,- Kč 

601/500 Poplatky na daň z nemovitostí 2 700,- Kč 

601/900 Výhradní užívání spol. prostor 600,- Kč 

602/100 Spotř.el. energie pro internet 1 057,60,- Kč 

602/300 Montáž multiplexu 3 666,60,- Kč 

648/200 Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlení 1,16,- Kč 

648/300 Ostatní provozní výnosy – inventarizace 

účtu 

501,- Kč 

662/000 Úroky z běžného účtu 820,51,- Kč 

668/800 Ostatní finanční výnosy – podíl členů 

družstva na úroku z úvěru 

16 089,28,- Kč 

668/900 Ostatní finanční výnosy – úroková dotace- 

ČMZRB,a.s. „PANEL“ 

29 984,- Kč 

Celkem výnosy 

účetní jednotky 

 285 474,87,- Kč 

    Zdroj: BD SKLEP 

  



 

 

Příloha č. 3 

Roční vyúčtování Bytového družstva SKLEP za rok 2010 - náklady 

Účet Název položky účetní osnovy Stav účtu 

501/200 Drobný režijní materiál 1 890,- Kč 

502/200 Spotřeba  el. energie pro internet 1 057,60,- Kč 

511/070 Zásahy havarijní služby 1 362,- Kč 

511/100 Opravy a udržování 14 473,40,- Kč 

511/200 Opravy a udržování – montáž multiplexu 3 666,60,- Kč 

511/800 Revize vyhrazených technických zařízení 2 686,- Kč 

518/030 Kopírování 58,- Kč 

518/200 Poštovné 82,- Kč 

518/300 Poplatky za správu nemovitosti 22 961,- Kč 

518/350 Poplatky SIPO (Česká pošta s.p.) 2 772,- Kč 

518/800 Úklid společných prostor 7 944,- Kč 

518/900 Ostatní služby k provozu družstva 2 780,- Kč 

521/100 Mzdové náklady -  dohody o provedení práce 2000,- Kč 

523/100 Odměny statutárním orgánům družstva 42 914,- Kč 

524/200 Zákonné sociální pojištění – zdravotní pojištění 3 864,- Kč 

562/100 Úroky z úvěru 46 073,28,- Kč 

568/100 Bankovní poplatky – běžný účet 2 412,- Kč 

568/150 Bankovní poplatky – úvěrový účet 3 600,- Kč 

548/900 Pojištění nemovitostí 7 387,- Kč 

Celkem náklady 

účetní jednotky 

 169 982,88,- Kč 

 Zdroj: BD SKLEP 

  



 

 

Příloha č. 4 

Roční vyúčtování jednotlivého bytu BD J. Lady 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

Rozpis měsíční úhrady za užívání bytu BD J. Lady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 6 

Stanovy Bytového družstva J. Lady 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7 

Stanovy SVJ Generála Píky 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8 

Roční závěrka SVJ Gen. Píky za rok 2009 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9 

Rozpis měsíčního nájmu pro jednotlivé byty SVJ Gen. Píky na rok 2011 

Byt č. Osvětlení Fond 

oprav 

Správa Studená 

voda 

TUV Teplo Úklid Celkem 

za byt 

1 20 2 392 146 200 361 714 70 3 903 

2 40 1 438 146 400 405 435 70 2 934 

3 80 3 044 146 800 1 250 1 117 70 6 507 

4 80 2 392 146 800 1 000 714 70 5 202 

5 40 1 438 146 300 500 435 70 2 929 

6 20 3 044 146 0 150 923 70 4 353 

7 40 2 393 146 400 361 714 70 4 124 

8 20 1 439 146 200 220 435 70 2 530 

9 45 3 045 146 400 700 923 70 5 329 

10 80 2 393 146 800 1 000 714 70 5 203 

11 20 1 439 146 200 287 435 70 2 597 

12 40 3 045 146 400 500 923 70 5 124 

Garáž 

č. 1 

0 680 95 0 0 0 0 775 

Garáž 

č. 2 

0 680 95 0 0 0 0 775 

Garáž 

č. 3 

0 680 95 0 0 0 0 775 

Garáž 

č. 4 

0 680 95 0 0 0 0 775 

Celkem 

za dům 

525 30.222 2 132 4 900 6 734 8 482 840 53 835 

 Zdroj: BYTASEN, spol. s.r.o. 

Poznámky: 

 Číselné hodnoty jsou uvedeny v Kč 

 Předpis nájmu je doplněn o zálohu na elektřinu a plyn (zálohy 

předepisují   

dodavatelé)  


