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1 Úvod 

 

Bydlení patří mezi základní potřeby člověka. Domov je místo, kde můžeme jíst, spát, 

provozovat hygienické potřeby a dále se realizovat. Proto je nezbytné zajistit fungování trhu 

s bydlením tak, aby byl zajištěn dostatek bytů pro všechny, protože bydlení zasahuje do života 

jednotlivce, ale i celé společnosti. Bydlení je statek nutný pro ekonomický, hospodářský 

a sociální rozvoj společnosti. 

 

V první části bakalářské práce bude vytvořen teoretický náhled na státní bytovou politiku. 

Bytová politika se dělí na několik typů, které jsou voleny v evropských zemích dle preferencí 

státu. Pro zajištění správného fungování bytové politiky je potřeba zvolit si vhodné nástroje, 

kterými bude dosahováno stanovených cílů. K dosahování cílů je pak potřeba efektivně 

vybrat metody jejich financování.  

 

Vývoj bytové politiky od 19. století do současné podoby prošel mnohými změnami. 

V poválečném období po první a druhé světové válce docházelo ke stagnaci bytového fondu, 

a jelikož byla bytová politika utvořena tak, že stát byl hlavním subjektem, který zajišťoval 

bydlení, ležela veškerá odpovědnost na něm. Z toho důvodu docházelo k neefektivní správě 

bytového fondu a k vysokému růstu veřejných financí, které musely být do bytového fondu 

odváděny. Tímto však chyběly prostředky pro zahajování nových výstaveb a brzy na trhu 

s bydlením vznikla nedostatečná nabídka bytů. Bylo nutné začít náklady na správu bytového 

fondu přenášet i na další subjekty. A tak dochází k utváření nového názoru, a to zajišťování 

si vlastního bydlení na úkor nákladů domácností. 

 

V současné době je hlavní rolí státu v bytové politice korigování trhu s bydlením a utváření 

právního a institucionální prostředí pro jeho fungování. Stát se svými zásahy snaží zmírňovat 

tržní nedokonalosti, a to formou podpory vlastního nebo nájemního bydlení. V prvé řadě však 

dohlíží na nevylučování sociálně slabších skupin obyvatel na okraj společnosti.  

 

Praktická část bakalářské práce bude zaměřena na privatizaci bytového fondu. 

K privatizaci bylo přistoupeno, jelikož náklady na jeho správu byly dle prognóz do budoucna 

velmi vysoké. Další hospodaření s takto vysokými náklady by bylo velmi nehospodárné. 

K dosažení efektivního řízení bylo potřeba převést část stávajícího bytového fondu na jiné 

subjekty, tak aby se snížily náklady na jeho správu a aby se získaly další prostředky na novou 
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bytovou výstavbu. Po převedení nároku ze státu na obce nebylo přesně určeno, jak má správa 

bytového fondu probíhat, a proto probíhala privatizace v každém městě jinými metodami. 

V bakalářské práci budou popsány metody, které byly využity ve Statutárním městě 

Ostrava, v městském obvodu Poruba.  

 

V třetí části bakalářské práce bude na daných příkladech ukázkově řešeno, zdali bude 

vhodnější zvolit si nájemní bydlení v obecním bytě nebo raději přistoupit k jeho koupi. 

Při zvolení možnosti koupě nemovitosti budou porovnány metody prodeje, a to buď 

stávajícím vlastníkům, prodejem obecních bytů ve veřejných dražbách anebo koupí bytů 

v tržních cenách. Hlavním cílem v bakalářské práci je pak zhodnocení efektivnosti 

zvolených metod. Srovnávání bude provedeno za bytové jednotky, které na základě metody 

pomocí sčítání a odčítání hodnot budou dorovnány do stejného hmotného stavu. Na 

uvedených příkladech bude zhodnoceno, která možnost pořízení si bytové jednotky bude pro 

daný subjekt nejefektivnější. 
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2 Státní bytová politika 

 

Státní bytová politika je v každé zemi utvářena odlišně. Závisí, jaký přístup si k bydlení stát 

utvoří, jaké nástroje si zvolí k tomu, aby dosáhl vytyčených cílů a jaké finanční prostředky, 

k jejich realizaci použije. 

 

2.1 Typy bytové politiky 

 

Bytová politika je stavěna na základě tradic, historie nebo postavení role státu v dané zemi. 

Mezi další význačné vlivy patří demografické, sociální a ekonomické poměry v dané zemi. 

Nikde nenajdeme stejnou bytovou politiku. V každé zemi je jedinečná. 

 

Bytová politika může být vnímána jako komplexní, což znamená vysokou míru státních 

zásahů do ovlivňování trhu s byty nebo jako doplňková, kdy je pomoc směrována sociálně 

slabším skupinám.  

 

Dle společných znaků lze rozdělit evropskou sociální bytovou politiku do jednotlivých druhů, 

a to podle velikosti zásahu státu do tržních procesů na modely: 

 

 sociálně demokratický model sociálního státu, 

 korporativistický model sociálního státu, 

 liberální model sociálního státu, 

 rudimentální model sociálního státu. 

 

 

Prvním zmiňovaným typem je sociálně demokratický model sociálního státu, kdy stát 

ve vysoké míře vstupuje na trh s byty. Bytová politika je orientována na jednotlivce. Stát 

ve větší míře podporuje nájemní a družstevní bydlení. Převládá názor rovného přístupu všech 

k bydlení. Finance jsou poskytovány z veřejných zdrojů, což ovšem vede k jejich vysokému 

finančnímu zatěžování. Tento model je z tohoto důvodu neefektivní a dlouhodobě 

neudržitelný. Využití našel pouze v severských státech. 

 

Dalším typem je korporativistický model sociálního státu tzv. pracovně výkonový. Bydlení je 

zajišťováno v rámci vlastních úspor, stát přihlíží k příjmům jednotlivců, ale i nadále provádí 
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silné intervence do bytového trhu. Chce pomoci občanům, kteří nejsou schopni zajistit si sami 

vhodné bydlení. Tento model je rozšířen především v Německu. 

 

Mezi další typy se řadí liberální model sociálního státu. Jeho princip je založen na vysoké 

míře odpovědnosti jednotlivce v oblasti bydlení. Stát zajišťuje výpomoc pouze osobám, které 

nejsou schopny si sami zajistit bydlení. Financování je prováděno ze soukromých financí, 

veřejné prostředky jsou poskytování v minimální nutné míře. Mezi státy, které aplikují tento 

model, patří Velká Británie, Irsko či Kanada. 

 

Posledním zmiňovaným modelem je rudimentární model sociálního státu. Zde je veškerá 

zodpovědnost přenesena na jednotlivce. Stát provádí minimální možné zásahy do trhu 

s bydlením. Tento model využívá například Řecko.  

 

Nelze jednoznačně určit, která bytová politika má největší efekt, v každé zemi je potřeba najít 

vhodnou míru státních zásahů a rozložení odpovědnosti na občana za své bydlení.
1
 

 

2.1.1 Nástroje bytové politiky 

 

Nástroje bytové politiky musí být vhodně zvoleny. Nástroje by měly být voleny tak, aby daná 

část veřejných financí byla poskytována sociálně slabým skupinám a snižovala tak sociální 

nerovnosti ve společnosti.  

 

Mezi nástroje státu při zásahu do trhu s byty patří: 

 regulace, 

 podpora výzkumu a poskytování informací, 

 posilování konkurence, 

 subvencování. 

 

Regulace je nejčastěji používána v souvislosti s úpravou nájemného. Stát tento zásah používá 

v době, kdy nájemci bytu zvednou výši nájemného na míru, která je pro sociálně slabší 

skupiny neúměrná a nejsou tak schopni ji hradit. Při použití tohoto nástroje může dojít nejen 

                                                
1
 POLÁKOVA, Olga a kol. Bydlení a bytová politika. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. 

ISBN 80-86929-03-5. 
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k nemožnosti zvýšení nájemného, ale i ke snížení výše nájemného proti předchozímu stavu. 

Mezi další formu regulace patří zavedení systému přidělování bytů podle pravidel, k čemuž 

stát přistupuje až v krajním stavu například v poválečném období.  

 

Dalším nástrojem je podpora výzkumu a poskytování informací. Jde zde především 

o získávání a šíření informací týkajících se trhu s byty. Správná orientace na trhu s bydlením 

na základě zjištěných skutečností při hledání vhodného bytu by tak měla přispět ke snižování 

nákladů při změně bydlení. Ovšem získávání těchto informací je velice nákladné a informace 

jsou použitelné pouze tehdy, jsou-li aktuální a vhodné. 

 

Posilování konkurenceschopnosti je prováděno prostřednictvím subjektů, na které stát 

delegoval část svých pravomocí. Sledovaným záměrem je pak snižování cen na trhu s byty 

uvolňováním obecních pozemků nebo nízkým nájmem v obecních domech. 

 

Posledním nástrojem je subvencování. Patří mezi nejčastější zásahy státu a jedná se o podporu 

bydlení z veřejných prostředků. Subvence je chápána jako platba od vlády, která doplní rozdíl 

mezi cenou, za kterou jsou ochotní poptávající byt koupit a cenou, za kterou jsou nabízející 

ochotní byt prodat.
2
 

 

2.1.2 Rozdělení kompetencí v rámci bytové politiky 

 

Bytová politika je prováděna optimálně, pokud jsou kompetence efektivně rozděleny 

na jednotlivé orgány veřejné správy. Evropské země realizují přenesení působnosti ve třech 

základních typech. 

 

První typem je centralizovaný model bytové politiky. Vyznačuje se definováním cílů 

na centrální úrovni a její další realizace probíhá na nižších úrovních. Využití našel například 

v Lucembursku. Druhým typem je částečně decentralizovaný model bytové politiky, kdy je 

odpovědnost přenesena rovnoměrně mezi centrální úrovní a regiony nebo obcemi. Posledním 

ze zmiňovaných modelů je decentralizovaný model bytové politiky, kdy tvorba cíle a i jeho 

realizace je svěřena regionům, tento model nalezneme v Belgii. 

                                                
2
 POLÁKOVA, Olga a kol. Bydlení a bytová politika. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 294 s.  

ISBN 80-86929-03-5. 
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Je patrné, že odpovědnost na centrální úrovni hraje důležitou roli jak v právní a ekonomické 

koncepci, tak v realizaci a stanovení cílů pro oblasti bydlení. V mnoha evropských zemích 

jsou obce ekonomicky silné subjekty a je jim svěřena oblast výstavby bytové politiky, na 

rozdíl od regionu, které mají značně oslabené pravomoci.
3
 

 

2.1.3 Financování bytové politiky 

 

K optimálnímu dosahování stanovených cílů a k jejich realizaci je třeba dostatečných 

finančních prostředků. Mezi zdroje financování bytové politiky patří: 

 

 vlastní zdroje, 

 tržní zdroje, 

 rozpočtové zdroje. 

 

Vlastní zdroje jsou příjmy nebo úspory daného subjektu. Bydlení je však nákladné, a mnohdy 

vlastní zdroje nestačí k pokrytí zabezpečení bydlení. Jedná se o nejlevnější formu nabytí. 

 

Mezi další prostředky financování patří tržní zdroje. Jde o prostředky získané na trhu od zde 

fungujících institucí, které finanční prostředky získávají a zprostředkovávají.  

 

V evropských zemích se standardně rozlišuji čtyři základní instituce, a to: 

 

 hypoteční banky, 

 komerční banky, 

 spořitelny, 

 stavební spořitelny. 

 

Hypoteční banky získávají své prostředky prostřednictvím emise cenných papírů. Z důvodu 

jejich emitovaní na kratší dobu dochází k znovu profinancování, což zapříčiní změnu původní 

úrokové sazby.  

                                                
3
 POLÁKOVA, Olga a kol. Bydlení a bytová politika. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. 

ISBN 80-86929-03-5. 
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Naopak komerční banky získávají své finanční zdroje z běžných vkladů klientů, které jsou 

ukládány na jejich běžných účtech. 

 

Stavební spořitelny požadují po klientovi, aby si určitou dobu spořil. Dané prostředky pak 

musejí být využity pouze v oblasti bydlení. Prostředky od jiných klientů jsou přidělovány 

těm, kteří momentálně finanční výpomoc potřebují. Stavební spořitelny jsou podporovány 

státem prostřednictvím příspěvku státní podpory při stanovení podmínek, které klient za dobu 

spoření musí dodržet.  

 

Rozpočtové zdroje v sobě obsahují finanční prostředky z veřejných zdrojů.
4
 

 

2.1.4 Cíle bytové politiky 

 

Mezí hlavní cíle bytové politiky ve většině zemí patří zajištění kvalitního dostupného bydlení 

pro jednotlivé občany. Ovšem názory na poskytnutí základní úrovně bydlení se v různých 

zemích značně liší. To co v jedné zemi považují za standard, je v druhé zemi přebytečným 

luxusem. Předpokladem pro dosažení dostupného bydlení je specifikace minimálního 

standardu bydlení v jednotlivých zemích. Je proto třeba rozlišit základní potřeby pro bydlení 

od preferencí jednotlivce. Stát tak může zasahovat pouze do uspokojování minimálně nutných 

bytových potřeb, které nejsou na trhu s byty pro sociálně slabší finančně dostupné.  

 

Mezi další státní cíle patří: 

 

 modernizace bytového fondu a podpora nových výstaveb,  

 zajišťování fungování trhu s byty, 

 podpora vlastnického a nájemního bydlení, 

 zajišťování právních úprav pro družstevní, nájemní či osobní bydlení, 

 snižování cenových rozličností v nájemním bydlení, 

 zvyšování kvality bydlení a podpora vlastníků při opravách pronajímaného bydlení, 

 zvyšování dostupnosti bydlení pro sociálně slabší obyvatele. 

                                                
4
 POLÁKOVA, Olga a kol. Bydlení a bytová politika. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. 

ISBN 80-86929-03-5. 
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Modernizace bytového fondu je zapotřebí tam, kde je bytový fond zastaralý a nevyhovující 

novým požadavkům na efektivní správu. Podpora nových výstaveb vede ke zvyšování 

nabídek na trhu s byty. Realizace nové bytové výstavby nemusí být plně v kompetenci státu, 

obvykle však bez jeho přičinění není realizovatelná.  

 

Vlastnické bydlení v sobě zahrnuje možnost držení nemovitosti jako budoucího kapitálu, 

výhodou je snížení výdajů na nájem, v globálním hledisku se však prostředky vydané 

na údržbu nemovitosti téměř rovnají. Vlastnické bydlení je výhradou movitějších občanů 

nebo těch, kteří jsou schopní překlenout finanční zatížení v době splácení úvěru. Nadměrná 

podpora vlastnického bydlení může vést k tomu, že se vlastníky bytu stanou sociálně slabší 

občané, kteří nebudou mít dostatek finančních prostředků na provádění správy a renovace 

svého bydlení. Proto také stát podporuje i nájemní bydlení, které je více zaměřeno pro osoby 

sociálně slabší, kdy nájemní bydlení v sobě neobsahuje vysokou finanční vstupní investici 

a modernizace je plně v rukou státu. Nájemní bydlení je rovněž vhodné pro osoby, které 

nejsou ochotny vkládat prostředky do dlouhodobého finančního závazku. To vede k větší 

fluktuaci obyvatel, protože nejsou vázáni na jednom místě vlastnictvím nemovitosti, a tudíž 

nedochází k držení kapitálu a stagnaci na trhu s byty.
5
 

 

2.2 Historický vývoj bytové politiky v českých zemích 

 

V 19. století po průmyslové revoluci zapříčinila nedostatečná nabídka levných bytů, dostupná 

pro sociálně slabší obyvatele, nárůst cen nájemného. Tím byli chudší obyvatelé nuceni žít 

na pokrajích měst, v hygienicky nedostačujících podmínkách, kde se následkem toho začala 

zvyšovat nemocnost. Úloha státu se tak musela změnit. Poskytováním pomoci občanům, kteří 

ji potřebují, začal rozvoj bytové politiky.  

 

V období po roce 1918 bylo hlavní prioritou státu uspořádat v zemi politické a ekonomické 

poměry. Bytová politika v té době neměla program na dlouhodobé hledisko a přizpůsobovala 

se v krátkodobém časovém horizontu ekonomické situaci. Mezi roky 1930–1938 je bytový 

fond poznamenán hospodářskou krizí a jeho kvalita začíná být ve špatném stavu. Období 

                                                
5
 POLÁKOVA, Olga a kol. Bydlení a bytová politika. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. 

ISBN 80-86929-03-5. 
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do roku 1946 je silně poznamenáno poválečnými událostmi a dochází ke stagnaci bytové 

výstavby. Současně v tomto roce bylo provedeno sčítání bytů v českých zemích a bylo 

zjištěno, že je dostatek volných bytů, ale ty jsou umístěny v pohraničních oblastech. Z toho 

důvodu se přijal plán na obnovu bytové výstavby zhruba o 100 00 bytů, který měl být splněn 

do roku 1948. Z toho pak bylo zkolaudováno zhruba 10 % bytů. 

 

V letech 1948-1990 byla bytová politika ČR postavena na teorii, že se náklady na výstavbu 

a údržbu bytů nemají přenášet na úkor výdajů domácnosti. Utvářela se koncepce práva 

na bydlení a cena bydlení již nebyla utvářena rovnovážným stavem poptávky a nabídky. 

Nájemné bylo určeno výpočtem a jeho cena byla snížena na nízkou úroveň, což spolu 

s nízkými výdaji na další služby vedlo k vysokému zvýšení státních rozpočtových výdajů 

na zajištění bydlení. Nedostatek státních financí tak velmi záhy zapříčinil omezování nových 

výstaveb a zhoršování kvality údržby bytových prostor. Dalším aspektem pak bylo 

nedostatečné a zastaralé vedení bytových fondů. Zvyšování poptávky tak nebylo možné dále 

těmito nepraktickými státními zásahy zcela uspokojovat. Dle grafu 2.1 je patrné, že největší 

výstavba nových bytů proběhla v letech 1971–1975, a to z důvodu, že se problém 

se zaostalostí bytového fondu stal hlavním cílem hospodářských plánů. 

 

Graf 2.1 Vývoj výstavby nových bytů v letech 1948 – 2011 

Zdroj: ČSU, 2011 

Po roce 1990 proběhly ekonomické reformy, které ovšem neměly vliv na bytovou politiku, 

a tak stále převládal názor, že zajištění bydlení je v kompetenci státu. Z důvodu tohoto názoru 

docházelo k řadě nevolí při zvyšování cen nájemného, které bylo kriticky považováno 

za pochybení státu v bytové politice. Bytová výstavba poklesla a v roce 1993 dosáhla 

nejmenších hodnot. Stále narůstající počet obyvatel a zvyšující se poptávka po bydlení, kterou 
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nabídka na trhu s bydlením nebyla schopna uspokojovat, zapříčinila vznik i druhého směru 

myšlení, který poukazoval na možnosti investování do vlastnického bydlení, který je 

v důsledku stálého zvyšování tržních cen bytů, a i díky možnosti získání nízkých úrokových 

sazeb z hypotečních úvěrů, vhodnou metodou pro získání vlastního bydlení. Tím, že se 

zlepšily finanční možnosti k pořízení si vlastního bydlení, počet nových výstaveb od roku 

1998 narůstá. 

 

Nárůstem bytů v osobním vlastnictví by mělo docházet ke zkvalitnění správy majetku 

a modernizaci bytového fondu, protože se předpokládá, že do vlastního bydlení bude vlastník 

ochoten více investovat a udržovat ho, na rozdíl od bydlení, které bude mít v podnájmu 

a nebude mít k němu žádný vlastnický vztah. 
6
 

 

2.3 Trh s byty v ČR 

 

Bydlení je založeno na tržním hospodářství. Dochází zde k pohybu cen a utváření nabídky 

a poptávky. Ekonomická teorie chápe byt jako statek veřejný, což neobstojí v myšlence 

nevylučitelnosti. Ovšem je to také základní lidská potřeba, a tak by měl být tento statek 

považován za veřejně prospěšný čili podporovaný státem.  

 

Trh s bydlením má svá specifika, jelikož byt je jako zboží značně rozličné. Liší se zejména 

v odlišnosti lokality, ve které se nachází, ve velikosti bytu, kvalitě a stáří výstavby, 

dostupností služeb v okolí nebo právní formě bydlení. Poptávka po bydlení je utvářena 

součtem poptávek v určité lokalitě, velikosti bytu, vybaveností a kvalitou hledaného bydlení. 

Převažující nabídky tak mohou být např. pouze v daných lokalitách, či v trendu velikosti 

nabízeného bytu. Není tak možné odhadnout, jaká je přesně cena bytu. Inzerované ceny 

nemusí odpovídat cenovým hladinám v dané lokalitě, v důsledku nutnosti rychle byt prodat 

jsou ceny podhodnoceny nebo naopak nadhodnocovány, aby majitel bytu získal možné 

finanční maximum. Cenová výše se tak utváří podle aktuálních poptávek a nabídek, které jsou 

momentálně na trhu dostupné. 

 

                                                
6
 POLÁKOVA, Olga a kol. Bydlení a bytová politika. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. 

ISBN 80-86929-03-5. 
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Dalším kritériem, které odlišuje trh s bydlením od ostatních, je jeho fixace na místě. Hodnota 

bytu je tak ve větší míře ovlivněna místem, kde se nachází. Sebelepší zrekonstruovaný byt 

může být v neatraktivním prostředí do značné míry neprodejný. Cena bytů se tak odvíjí 

například od vzdálenosti z centra města. Ovšem v důsledku trendu stěhování se na okraj měst 

se může i cena bytů v příměstských lokalitách zvyšovat. Stále však zůstává v platnosti, že při 

vyšších nákladech na dopravu do zaměstnání klesá cena za bydlení.  

 

Trh s byty se může dostat i do stagnace, a to jak z důvodů nedostatečné poptávky, tak 

i z důvodu neelasticity nabídek. Vysoké transakční náklady při změně nemovitosti vedou 

celkově k útlumu prováděných změn na trhu s bydlením. Například obměna starého bydlení 

za nové s sebou pro většinu subjektů nese vysoké transakční náklady a značné množství 

obětovaného času, a tak většinou nebývá bez dané nutnosti změny bydlení, třeba v důsledku 

stěhování se za prací, vůbec zrealizována. 

 

Investování do bydlení se může stát spekulačním nástrojem domácností. Z důvodu změn 

na trhu s byty, se koupě bytu stává po čase ziskovou, ztrátovou nebo i neměnnou záležitostí. 

Při koupi bytu v období, kdy jsou ceny vyšší než obvykle a při financování z hypotéky 

s vysokou úrokovou sazbou, se může stát, že se po čase trh s byty dostane do útlumu a cena 

na trhu s byty klesne. Budeme-li v situaci, kdy je pro nás nezbytné byt prodat, způsobíme 

si tím finanční ztrátu nejen na tržní ceně prodávaného bytu, ale zvýšíme ji i o náklady 

na splátky úvěru. 

 

Stát vyvíjí snahu, aby bylo zabráněno spekulativním držbám bytů. Například příjem z bytu, 

kde vlastník neměl trvalý pobyt alespoň 2 roky nebo nepoužil tento příjem k dalšímu bydlení, 

je nutné zdanit v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Dalším nástrojem je daň 

z nemovitostí, která je pro rok 2013 ve výši 4 % aktuálně zvýšena o 1 % oproti dosavadním 

létům.  

 

Držení bytu z důvodu možného budoucího výdělku se nemusí vyplatit. Není reálné vytvořit 

si do budoucna přesnou prognózu o tom, jak bude trh s byty vypadat. Mimo jiné musíme 

počítat s náklady na udržování dané nemovitosti a neseme si riziko možného zničení nebo 

poškození nemovitosti v důsledku živelných pohrom. 
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Další nevýhodou může být problém, ke kterému na trhu s byty pravidelně dochází, a to 

nezareagování nabídek na současný stav poptávek. Nelze při zvýšení cen bytů v lokalitě začít 

s jejich okamžitou výstavbou nebo s hromadným  prodejem bytů. Nabídka na trhu s bydlením 

není pružná, na okamžitou změnu zareaguje až se značným zpožděním. V krátkém období tak 

prakticky nedojde k téměř žádné reakci u nabídky, ale dojde ke zvýšení poptávky, a ta 

způsobí navýšení ceny nemovitostí. Reakce nabídky na daný stav je možno očekávat až 

v dlouhém období.  

 

2.3.1 Intervence státu na trhu s byty 

 

Trh s byty je ovlivněn mnoha faktory, které zapříčiňují tržní selhání. Úlohou státu je v tomto 

hledisku eliminovat možné výkyvy. Hlavní rolí státu je tak snížit tržní nedokonalosti na trhu 

s bydlením. Mezi hlavní příčiny tržních selhání se řadí externality, vysoké transakční náklady, 

nízká cenová elasticita nabídky a poptávky. Další úlohou státu je zajistit určitou míru 

redistribuce, a tak zajistit dostupnost kvalitního bydlení pro sociálně slabší. Státní bytová 

politika je utvářena tak, aby mohla pomoci sociálně slabším skupinám, které si samy 

nemohou vhodné bydlení zajistit. Úlohou státu je rovněž zamezit vyloučení sociálně slabších 

skupin z trhu.  

 

Potřeba státu má v tomto hledisku zcela jasný význam, a to zajistit blahobyt bydlení 

pro všechny. Dalším pozitivním aspektem zásahu státu je důležitost rozvoje bytové politiky 

v ekonomickém rozvoji země.  Hlavními cíli státní bytové politiky však zůstává vytváření 

vhodného institucionálního, fiskálního a právního prostředí pro všechny subjekty působící 

na tomto trhu. Veškeré zásahy státu však nemusí mít jen pozitivní dopady, a proto by stát měl 

zasahovat do ekonomického fungování trhu minimálně a jen v potřebné oblasti (pomoc 

rozvoje bydlení slabším skupinám). Míra zásahu státu v oblasti redistribuce bohatství je 

určována politickou formou státu blahobytu.
7
 

 

 

 

 

                                                
7
 LUX, Martin a Tomáš KOSTELECKÝ. Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. 1. vyd. Praha: SLON, 

2011.229 s. ISBN 978-80-7419-068-1. 
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a) Podpora vlastnického bydlení  

 

Mezi nejčastěji používané formy podpory vlastního bydlení v ČR patří příspěvek 

ke stavebnímu spoření, výhodné úvěry na koupi nemovitosti či podpora hypotečních úvěrů. 

Navíc máme možnost odpočtu úroku zaplacených z úvěru na bydlení. Na počátku splácení, 

kdy je zaplacený úrok největší dle sjednaných úvěrových podmínek, si tak můžeme snížit 

o značnou část základ pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Dalším prostředkem je 

nízká míra daně z příjmů, která tak nijak zvlášť nezatěžuje vlastníky nemovitostí. Nevýhodou 

daně z příjmů je její výpočet pomocí koeficientu, který nezohledňuje ani situaci na trhu s byty 

ani základní odlišnosti v nemovitostech. Je tak neefektivně dosahováno stejné výše daně 

bez ohledu na lokalitu, ve které se předmětná nemovitost nachází. Rozhodujícím kritériem 

pro výpočet daně tak zůstává pouze plošná výměra nemovitosti. V ČR jsou tak nastaveny 

velmi vhodné podmínky pro vlastníky nemovitostí, ať už možností snížení daně z příjmů 

fyzických osob nebo tím, že máme jednu z nejnižších daní z nemovitosti ve srovnání 

v zemích OECD.
 8

 

 

b) Podpora nájemního bydlení 

 

Neméně důležité je zajistit podporu výstaveb nájemního bydlení pro zajištění dostatečných 

nabídek nájemního bydlení pro sociálně slabší skupiny obyvatel nebo obyvatele, kteří 

nehledají osobní vlastnictví bytu. I přes probíhající privatizaci bytového fondu si obce stále 

drží obecní byty, aby v určité míře byly schopny zajistit nájemní bydlení. Pro sociálně slabší 

obyvatele je poskytován příspěvek na bydlení, který má zajistit schopnost si nájemní nebo 

i vlastní bydlení udržet. 

 

Dotace na rozvoj a renovace bydlení jsou poskytovány z programů podpory bydlení 

realizovaného prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR a jsou financovány 

ze státního rozpočtu. Každoročně jsou ministru pro místní rozvoj ČR předkládány návrhy 

a žádosti o poskytnutí dotací na výstavbu a renovaci sídlišť, zlepšování technické 

infrastruktury nebo opravy stávajících výstaveb.
 9

 

                                                
8
 SUNEGA, Petr a kol: Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací. 1. vyd. Praha: Sociologický 

ústav AV ČR, 2011.68 s. ISBN 978-80-7330-201-6. 

 
9
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.MMR: Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. MMR  

[15. 03. 2013]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/ 
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c) Externality na trhu s bydlením 

 

Stát se v prvé řadě snaží o fungování trhu s byty. Na jedné straně utváří pravidla 

pro poskytování hypotečních úvěrů a na straně druhé finančně podporuje sociálně slabší 

skupiny obyvatel poskytováním dávek pro bydlení, odpouštěním daní nebo dotováním 

výstavby obecních bytů. To sebou nese mimo jiné i řešení nebo snižování vyskytujících se 

externalit. Na trhu s byty se vyskytují pozitivní i negativní externality. Pozitivní externalitou 

může být renovace nemovitosti, tzn. oprava jejího vzhledu, která přispěje ke změně vzhledu 

celého jejího okolí a působí tak pozitivně pro sousedy či procházející osoby. Negativní 

externalitou pak může být znehodnocení i celé lokality, nastěhováním sociálně slabších osob, 

které nemají zájem své bydlení udržovat ani dále zvelebovat, naopak jejímu vzhledu značně 

přitěžují. Tyto změny postihnou nejbližší okolí a daná lokalita se tak stane buďto neatraktivní 

nebo vyhledávanou. Je proto potřeba eliminovat negativní externality a podporovat 

renovace a modernizace.
10

 

 

2.3.2 Subjekty bytové politiky v ČR 

 

V oblasti bydlení působí celá řada subjektů jak veřejného tak soukromého sektoru. Mezi tyto 

subjekty řadíme stát, kraje, místní správu, soukromý a veřejný sektor. Hlavním úkolem státu 

v oblasti bydlení je zajistit fungování bytové politiky. Bytová politika je především 

reprezentována Parlamentem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní 

rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech politiky bydlení, rozvoje bytového 

fondu, zajišťuje fungování nájemního bydlení, stavebního řádu, regionálního rozvoje, 

územního plánování, veřejné dražby a pohřebnictví. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem 

č. 272/1996 Sb., činnost ministerstva pro místní rozvoj je účinná od 1. 11. 1996. Současným 

ministrem je Ing. Kamil Jankovský. Ministerstvo vykonává státní správu v oblasti územního 

rozvoje. Je pověřeno správou budov a pozemků ve vlastnictví České republiky. Sjednocuje 

vedení státní správy na stavebních úřadech, zajišťuje výkon zkoušky z odborné způsobilosti 

úředníků. V neposlední řádě vede evidence územně plánovací činnosti. Kraje jako vyšší 

územně samosprávné celky doposud nemají přesně vymezené kompetence, a tak působí jako 

mezičlánek mezi státem a obcemi, které vykonávají na úrovní místní správy v přeneseném 

                                                                                                                                                   
 
10

 LUX, Martin a Tomáš KOSTELECKÝ. Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. 1. vyd. Praha: SLON, 

2011.229 s. ISBN 978-80-7419-068-1. 



19 
 

rozsahu působnost státní správy. V soukromém a veřejném sektoru působí řada ziskových 

a neziskových organizací sledující své vlastní zájmy.
11

  

 

Státní bytová politika je realizována prostřednictvím státního fondu rozvoje bydlení. Byl 

zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o státním fondu rozvoje bydleni ze dne 21. 6. 2000. 

Ve fondu jsou alokovány finanční prostředky na tvorbu a rozvoj bytové politiky především na 

realizace nových výstaveb, opravy a rekonstrukce stávajících bytů nebo pro podporu rozvoje 

technické infrastruktury lokality určené pro nové výstavby. Finanční prostředky z fondu 

mohou být převáděny do dalších let a jsou finančním majetkem státu
12

. 

 

2.3.3 Bytový fond v ČR 

 

V ČR neexistuje přesná definice bytového fondu, a tak ho lze charakterizovat na základě 

definice evropské hospodářské komise: Bytový fond zahrnuje pouze obvyklé (stálé) byty, bez 

ohledu na to, zda jsou obsazené či nikoliv. Bytový fond nezahrnuje venkovské (polostálé) 

a improvizované bytové jednotky (např. boudy, stavební buňky, chatky), mobilní bytové 

jednotky (např. přívěsy, karavany, stany, vagony, čluny) a bytové jednotky neurčené k obývání 

lidmi, ale pro tento účel užívané (např. stáje, stodoly, mlýny, garáže, skladiště).
13

 

 

Příloha č. 1 uvádí vývoj bytového fondu v letech 1971-2011, ze kterého je patrné, že nejvíce 

rozestavěných výstaveb bylo v letech 1973 a dále v letech 1991 a 2007. Naopak nově 

zahájené výstavby byly nejčastěji prováděny v letech 1975–1976 a mezi roky 1990–1991. 

Největší počet dokončených bytů byl v letech 1975–1976. 

 

Bytový fond v ČR je v poměrně špatném technickém stavu a jeho vedení je neefektivní, proto 

bylo přistoupeno k možnosti prodeje bytového fondu do soukromého vlastnictví, aby tak 

náklady na jeho správu byly rozloženy mezi další subjekty a finanční prostředky získané 

prodejem dlouhodobého majetku mohli být použití k nové výstavbě. 

                                                
11
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Jak uvádí tabulka 2.1 zpracovaná dne 13. 5. 2011 společnosti CERPAD, která na základě 

studie potřebné výše nákladů na obnovu bytového fondu zjistila, že by bylo potřeba k obnově 

bytového fondu odhadem potřeba 546 000 000 Kč. 

 

Tabulka 2.1 Zanedbanost bytového fondu 

Zanedbanost bytového fondu v ČR k 31. 12. 2010 (odhad) 

  
Období 

Panelové 

domy 

Nepanelové 

domy 

Celkem 

bytové domy 

Celkem bytový fond 

v bytových domech 
- 

1 200 000 960 000 2 160 000 

Komplexně opravené byty 1992 - 2010 470 000 170 000 640 000 

Byty zbývající k opravě 2011 - 2020 730 000 790 000 1 520 000 

Investice nutné k provedení 

oprav 2011 - 2010 256 000 000 290 000 000 546 000 000 

Zdroj: CERPAD, 2010 

 

2.3.4 Formy vlastnictví bytů v ČR 

 

Bydlení rozlišujeme podle formy vlastnictví na vlastnický sektor, družstevní sektor a nájemní 

sektor.
 
Vlastnický sektor zahrnuje domy, rodinné domy a byty držené v osobním vlastnictví, 

do družstevního sektoru spadají družstevní byty, které jsou ve vlastnictví družstva 

a v nájemním sektoru se nachází byty pronajímané. Každý si tak může zvolit dle svých 

preferencí a na základě finančních možností jaký typ bydlení je pro něj vhodný a dostupný. 

Osobní vlastnictví s sebou nese výhodu držení nemovitosti, ale i nevýhodu nákladů s jeho 

správou. V nájemním či družstevním bydlení pak můžeme platit nemalý nájem, ale nejsme 

drženi v místě bydlení a můžeme v souladu s nájemní smlouvou bydlení v dané chvíli opustit. 

Dle rozdělení právního užívání bytu v grafu 2.1 má v ČR nejvíce obyvatel vlastní dům. 

Obdobný počet obyvatel bydlí v nájmu nebo v bytě v osobním vlastnictví, malé procento pak 

v bytech patřící družstvu.
14

 

 

 

                                                
14

 LUX, Martin a Tomáš KOSTELECKÝ. Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. 1. vyd. Praha: SLON, 

2011.229 s. ISBN 978-80-7419-068-1. 
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Graf 2.2 Struktura právního užívání bytu v ČR v roce 2011 

Zdroj: ČSÚ, 2011 

 

2.3.5 Právní předpisy závazné pro bytovou politiku ČR 

 

Koncepce bytové politiky, která je schválena vládou pro jednotlivé resorty, je závazným 

dokumentem se stanovenými cíli vývoje bytové politiky. Tyto cíle jsou právně upraveny 

právními předpisy České republiky, mezi které především patří: 

 

 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., 

 Zákon o územním plánování a stavebním řádu č.50/1976 Sb., 

 Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné 

osoby a o Fondu národního majetku České republiky č. 171/1991 Sb., 

 Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 116/1990 Sb., 

 Zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., 

 Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 

č.172/1991 Sb., 

 Zákon o pozemkovém fondu České republiky č. 569/1991 Sb., 

 Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1991 Sb., 

 Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 

č. 42/1992 Sb.
15

 

 

                                                
15

 POLÁKOVA, Olga a kol. Bydlení a bytová politika. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. 

ISBN 80-86929-03-5. 
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2.4 Koncepce bydlení  

 

Dne 13. července 2011 schválila vláda ČR na svém jednání návrh koncepce bydlení ČR 

do roku 2020. Koncepce je rozdělena na dvě části: analytickou, která shrnuje údaje a zjištěné 

skutečnosti o bytové politice v ČR v rozmezí let 2005-2010 a návrhovou, která 

z předložených dat formuluje cíle a vize na příští období.  

 

2.4.1 Analytická část 

 

Hlavními cíli koncepce bydlení bylo zajištění finanční dostupnosti pro obyvatelstvo, 

zvyšování nabídky bydlení prostřednictvím podpory nových výstaveb, zvyšování kvality 

bydlení. Dle studie bylo poskytnuto za dané období 70 %-80 % státních výdajů na pořízení 

vlastního bydlení.  

 

Tabulka 2.2 Podporované výstavby nových bytů 

 Druh bytu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Podporované byty 562 783 173 210 192 321 2 241 

Nájemní byty pro osoby s nízkými 

příjmy podle programu MMR 482 0 0 0 0 0 482 

Nájemní byty pro osoby s nízkými 

příjmy podle NV 146/2003 Sb. 1 517 1 905 1 295 0 0 0 4 717 

Sociální byty podle NV 333/2009 Sb. 0 0 0 0 0 0 241 

Celkem 2 561 2 688 1 468 210 192 562 7 681 

Zdroj: MMR ČR,2011 

 

Za dané období bylo postaveno 7 681 nových bytů pro sociálně slabší. Dle tabulky č. 2.2 

došlo k nejvíce výstavbám za sledované období v roce 2006, kde byla i nejvíce podporována 

výstavba nájemních bytů pro osoby s nízkým příjmem. 
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Tabulka 2.3 Provedené rekonstrukce v programu PANEL 

Rok Počet bytů 
Výše dotace v tis. 

Kč 

Podporovaný 

úvěr v tis. Kč 

Počet opravených 

bytů 

2005 197 221 719 876 797 9 032 

2006 1 050 1 599 995 5 591 400 45 073 

2007 2 566 4 299 981 12 506 976 100 140 

2008 2 024 1 999 974 11 422 881 76 570 

2009 2 203 2 653 385 13 064 550 82 403 

2010 953 999 960 3 736 952 22600 

Celkem 8 993 9 121 629 30 398 054 335 818 

Zdroj: MMR ČR, 2011 

 

Za sledované období, jak uvádí tabulka č. 2.3, bylo zrekonstruováno přes 335 000 bytů. 

Ze studie Koncepce bydleni (2011) vyplývá: „Stimulační efekt se projevil tím, že v důsledku 

poskytnuté podpory došlo k aktivaci téměř 50 miliard korun vlastních finančních zdrojů 

příjemců státní podpory - vlastníkům bytového fondu. Další rekonstrukce provedly díky 

úvěrové podpoře obce. V posledním roce sledovaného období pak navíc stoupla podpora 

oprav v podobě zateplování prostřednictvím programu Zelená úsporám. Od vyhlášení 

programu do 31. 12. 2010 bylo ze SFŽP již profinancováno 13 500 žádostí o podporu 

v celkové výši 2 002 mil. Kč. Od 1. 1. 2011 do 24. 5. 2011 bylo profinancováno dalších 

16 800 žádostí o podporu ve výši 3 255 mil. Kč. V rámci Programu Zelená úsporám byla 

žadatelům zatím proplacena částka v celkové výši 5 258 mil Kč.“ 

 

2.4.2 Návrhová část 

 

Na budoucí období se očekává řešení problémů růstu cen energií, vody a tepla, nedostatek 

finančních prostředků domácností na zajištění si vhodného bydlení zejména u starších osob 

nebo rodin s dětmi, demografické změny obyvatelstva především z důvodu nízké porodnosti 

v minulých letech a omezení poskytování veřejných prostředků k zajištění fungování bytové 

politiky. Dále bude řešena podpora v rámci bydlení, která je zajišťována více resorty, které 

dosud provádějí spolupráci neefektivně. Bude se vyvíjet tlak na zkvalitňování dostupných 

informací o bydlení. Měla by proběhnout změna legislativy týkající se oblasti bydlení 

a je plánováno zlepšení výstaveb kvalitní architekturou. 
16
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 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.MMR: Koncepce bydlení ČR 2020 [online]. MMR [07. 03. 2013]. 

Dostupné z: http://www.mmr.cz/ 
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3 Privatizace bytů ve vybrané obci 

 

Privatizace znamená změnu  veřejného vlastnictví na vlastnictví soukromé. Důvody 

pro privatizace jsou především možnost získání finančních prostředků z prodeje, které jsou 

většinou příjmem státu a přenesení nákladů na správu majetku do rukou nového vlastníka. 

 

3.1 Převod bytového fondu z vlastnictví státu do vlastnictví obcí  

 

Správa bytového fondu přešla ze státu na obce dnem 24. 5. 1991, při splnění podmínek 

uvedených v zákoně č.  172/1991 Sb., o přechodu majetku některých věcí z majetku České 

republiky do vlastnictví obcí. Ve vlastnictví státu zůstaly pouze domy, kde 1/3 podlahové 

plochy je využívána k nebytovým účelům. Z důvodu neexistence statistik o přechodu 

majetku, není přesně daný počet bytů, který byl převeden. Dle Polákové (2006) se podle 

některých zdrojů převedení bytů ze státu na obce týkalo zhruba 877 000 bytových jednotek 

(23,5 % bytového fondu) podle jiných zdrojů šlo o 1,44 milionu bytů (přibližně 39 % bytového 

fondu v ČR). 
17

 

 

Obce se tak staly správci bytového fondu a jeho vedení bylo plně v jejich kompetenci. 

V rámci své samosprávy prováděly obce správu bez jakéhokoliv doporučení ze strany státu, 

a tak je bytový fond spravován v každé obci jiným způsobem. Ve většině případu však 

sjednaný nájem nestačil na správu bytového fondu a nedoplatky byly hrazeny v rámci 

obecních rozpočtů. Navíc nezbývaly finance na novou bytovou výstavbu. Bylo tedy nutné 

provést změny a část bytového fondu uvolnit pro soukromý sektor.  

 

Vývoj v grafu 2.1 dokládá, že privatizace začíná po roce 1990.  Dle celostátního evropského 

průměru má zůstat ve vlastnictví územních samosprávných celků 15–25 % bytového fondu 

(Poláková, 2006), dle statistiky však vyplývá, že tuto minimální podmínku v roce 2009 již 

nesplnilo Ústí nad Labem, které si ponechalo pouze 3 % bytového fondu. Ostrava má 

k danému roku ve svém vlastnictví 29 %. Naopak Brno si ponechává nejvíce, 

a to 69 % bytového fondu. Dle dané průměrové křivky zůstává ve vlastnictví soukromých 

celku 30 % bytového fondu, což odpovídá doporučenému průměru. 

                                                
17

 POLÁKOVA, Olga a kol. Bydlení a bytová politika. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. 

ISBN 80-86929-03-5. 
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Obrázek 3.1 Počet obecních bytů 1991-2009 a předpokládaný stav po privatizaci 

Zdroj: Ústav územního rozvoje 

 

3.2 Druhy privatizace 

 

Na základě ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, který nabyl účinnosti dnem 

1. 5. 1994, a kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám, k bytům 

a nebytovým prostorám, bylo možné začít převádět i bytové jednotky. Do té doby bylo možné 

privatizovat pouze celé domy. I po účinnosti tohoto zákona se dále prodávají celé domy, a to 

družstvům nebo právnickým osobám, které stávající nájemci z důvodu zájmu o koupi 

bytového domu zakládají.  

 

Privatizaci lze rozdělit na 4 způsoby: 

 

 prodej bytů do osobního vlastnictví, 

 prodej domů do spoluvlastnického podílu stávajícím nájemcům, 

 prodej domů družstvům, 

 prodej třetím osobám.
 18
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 NOVÁKOVÁ, Helena. Využití obecního bytového fondu a jeho privatizace. 1. vyd. Praha: Polygon, 1997.  

254 s. ISBN 80-85967-59-6. 
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Prodej bytů do osobního vlastnictví je nejvýhodnější formou prodeje. Nemovitostí se dá ručit 

a banka tak bez větších problému poskytne plný úvěr nebo hypotéku na jeho pořízení. Je 

na rozhodnutí vlastníka, zdali byt pronajme nebo ho využije k vlastnímu bydlení.   

 

Při spoluvlastnickém podílu nevlastní spoluvlastník reálnou část nemovitosti, ale podílí se 

na právech a povinnostech k domu jako k celku, a to ve výši svého spoluvlastnického podílu.  

 

Družstevní byt je ve vlastnictví družstva. Na družstevní byt je horší dostat hypotéku, která 

nebývá poskytována na 100 % požadované částky. Při pronájmu je třeba dotázat se družstva, 

zdali je byt možno pronajmout. Při rekonstrukci je třeba mít povolení družstva, kde si za tyto 

služby mnohé družstva účtují poplatky, které bývají v řádech sto až tisíc korun.  

 

Prodej třetím osobám je nejméně používanou formou, protože se tak stávající nájemník může 

vystavit problému s nájmem, který by od nového vlastníka mohl obdržet. 

 

Privatizace má své výhody i nevýhody. Je potřeba zvážit jaká část bytového fondu může být 

rozprodána do soukromého vlastnictví a jaká část by měla zůstat ve vlastnictví obcí. Je 

důležité, aby byla obec schopna zajistit dostatek bytů pro sociálně slabší skupiny, aby měla 

dostatek tzv. startovacích bytů pro začínající rodiny a neméně důležité je mít dostatečnou 

nabídku bydlení pro zaměstnance ve veřejné správě v oblastech např. vojenství, zdravotnictví, 

kultury, školství, anebo pro Policii ČR. Naopak držení si celého bytového fondu i za cenu, 

že potřebné finance na jeho obnovu nejsou k dispozici, může způsobit jeho zaostalost. Špatná 

správa bytového fondu může zničit atraktivitu regionu. 

 

Dle Česelského (2009) je efektivní využívání obecního bytového fondu, efekt, který je 

dosahován pomoci poskytování veřejných sociálních bytů. Tento efekt nelze primárně 

definovat, na rozdíl od soukromého sektoru nájemního bydlení, jako rozdíl mezi výnosy 

a náklady z dané aktivity, protože sociální bydlení není podle těchto aspektu hodnoceno. 
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3.3 Popis obvodu  

 

Historicky se první zmínka o městském obvodu Poruba datuje k roku 1424 (některé zdroje 

uvádějí datum ještě starší, zhruba k druhé polovině 13. století). Název obce vychází 

z porubaných stromů a vzniků porubů, které bylo potřeba odstranit k začátku osidlování. Obcí 

protéká řeka Porubka. Hlavně z toho důvodu byla v minulosti obec považována za důležité 

místo, kde vzniklo pánské sídlo, kostel i škola. 

 

Obrázek 3.2 Obecní dům a kostel v obvodu 6 v městské části Poruba 

Zdroj: www.fotohistorie.cz 

 

Demografický vývoj obce byl zpočátku stagnační. Poruba neměla až do začátku 20. století 

více jak sto obyvatel a převládali zde zemědělské činnosti. V roce 1939 v obci žilo 1 755 

obyvatel. Průmyslový ráz dostává obec až po odstranění škod způsobených druhou světovou 

válkou. V roce 1951 se rozhodlo o výstavbě městského celku a počet obyvatel 

při dokončování prvního obvodu narostl na 20 000. V roce 1976 byly k Porubě přičleněny 

další obce Krásné Pole, Polanka a Plesná a počet obyvatel narostl na 105 285. Z důvodu 

změny v územní samosprávě klesl na počátku 20. století počet obyvatel na 84 480. V průběhu 

dalších let se obec stala moderním centrem a postupně bylo vybudováno 8 stavebních obvodů. 

Nyní se obec Poruba řadí mezi obce s více jak 50 000 obyvatel.  

 

Z grafu č 3.1 je však patrné, že počet obyvatel za posledních 5 sledovaných let stále klesá. 

Pokles je způsoben více faktory, nejdůležitější však bude hospodářská krize, která způsobila 

problémy ve velkých podnicích, jako jsou Evraz Vítkovice Steel a.s. a ArcelorMittal Ostrava 

a.s., které byly v tom důsledku nuceny provádět rapidní snižování počtu svých zaměstnanců. 
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Jelikož situace byla obdobná i u dalších zaměstnavatelů, bylo pro některé obyvatele nezbytné 

lokalitu opustit a hledat si práci v jiném městě.
 19

 

 

Graf 3.1 Demografický vývoj obyvatel v městském obvodu Poruba 2007-2012 

Zdroj: MO Poruba 

 

3.4 První vlna privatizace v městském obvodu Poruba 

 

První fáze probíhala v letech 1997-2002, kdy došlo k privatizaci zhruba 10 000 bytů. Ceny 

za bytovou jednotku v první vlně byly zhruba 1 000 Kč za m
2
. Pro možnost převedení byly 

určeny přesně dané bytové jednotky. Z důvodu nevole nezařazeni některých bytů a bytových 

jednotek do privatizace proběhla o 9 let později další vlna, která nabídla možnost všem 

stávajícím nájemníkům k odkupu bytových a nebytových prostor.  

 

3.5 Druhá vlna privatizace v městském obvodu Poruba 

 

Druhá fáze privatizace probíhá od roku 2011 a její dokončení se předpokládá koncem roku 

2013, kdy dojde k privatizaci zhruba 1 400 bytů. 
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 MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA. MOP: Městský obvod Poruba [online]. MOP [05. 04. 2013]. Dostupné z: 
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Začátkem září 2011 schválilo zastupitelstvo Městského obvodu Poruba zásady druhé vlny 

privatizace. Dle ČSSD bylo vytvořeno 5 základních cílů, které mají být při privatizaci 

splněny.  

 

Tyto cíle jsou: 

 

 bydlet ve svém, 

 jednotná cena za m
2
 ve výši 6 000 Kč, 

 dobrovolnost a zohlednění vztahů dlouhodobým nájemcům k bydlení, 

 rychlost procesu, 

 jednotný přístup k nájemcům.
20

 

 

3.5.1 Podmínky k převodu bytové jednotky 

 

Pro prodej bytových jednotek byly ustanoveny následující pravidla: 

 

 nájemci nesmí dlužit do doby uzavření kupní smlouvy za nájem ani za jiné služby 

spojené s užíváním bytu, 

 

 k bytové jednotce bude převeden i spoluvlastnický podíl na společných prostorech 

domu a spoluvlastnický podíl na zastavěném pozemku domu, 

 

 nájemce složí zálohu na náklady spojené s převodem bytu dle vyhlášky, a to ve výši: 

 

byt 1+0………………………3 000 Kč 

byt 1+1………………………4 000 Kč 

byt 2+1………………………5 000 Kč 

byt 3+1 ………………………7 000 Kč 

byt 4+1………………………9 000 Kč 

nebytový prostor……………10 000 Kč 

                                                
20

 ČESKA DEMOKRATICKÁ SOCIÁLNÍ STRANA.ČSSD: Privatizace [online]. ČSSD [03. 04. 2013]. 

Dostupné z: http://www.cssdporuba.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46:privatizace-

obecnich-byt-v-porub&catid=1:aktuality&Itemid=119 
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http://www.cssdporuba.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46:privatizace-obecnich-byt-v-porub&catid=1:aktuality&Itemid=119


30 
 

 pokud bude záloha zaplacena, bude při koupi bytu odečtena od kupní ceny, v opačném 

případě bude vrácena nájemci. 

 

Kupní cena bude pro všechny nájemce totožná, a bude stanovena dle usnesení 

114/ZMOb1014/6 s účinností ode dne 02. 09. 2011 do dne 31. 12. 2013: 

 

 6 000 Kč za 1m
2
 nájemci bytu, 8 000 Kč za 1m

2
 jinému nájemci z domu a 10 000 Kč 

za 1m
2 

 nájemci za nebytový prostor, 

 

 výpočet kupní ceny se provede na základě rozměrů podlahové plochy bytu nebo 

nebytového prostoru, a to včetně balkonu nebo lodžie, sklepů a sklepních boxů 

a dalších prostor, které jsou užívání ke konkrétnímu bytu nebo nebytovému prostoru 

mimo jejich prostory, 

 

 základem pro stanovení kupní ceny domu je součet násobků ceny za 1m
2
 a podlahové 

plochy všech bytů v domě, k tomuto základu se připočte náklad na rozdělení měřících 

míst médií (tepla a studené vody), náklady investice městského obvodu 

na rekonstrukci či modernizaci domu (zateplení domu a střechy a jejich opravu, 

výměnu oken, výměnu vchodových dveří, opravy balkonu, opravy rozvodu plynu, 

vody, elektřiny a opravu výtahů) v období let 2007 až 2012, náklady na vypracování 

znaleckého posudku (jsou-li stanoveny) a správní poplatek za návrh na vklad 

vlastnického práva právnické osoby do katastru nemovitostí, 

 

Podíl realizovaných nákladů bude k ceně připočítáván následujícím způsobem: 

 

opravy  v letech 2012 a 2011 ………………………………………100 % nákladů, 

opravy v roce 2010 ………………………………………………….90 % nákladů, 

opravy v roce 2009 ………………………………………………….60 % nákladů, 

opravy v roce 2008 ………………………………………………….30 % nákladů, 

opravy v roce 2007 ………………………………………………….15 % nákladů. 

 

Kupní cena pozemku bude ohodnocena dle cenové mapy a kupní cena domu či bytu bude 

zaokrouhlena na celé stokoruny směrem nahoru. 
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3.5.2 Prodej jiným osobám v domě 

 

Ze strany vlastníka je výhodnější provést privatizaci celého bytového domu. Prodej bytů 

jiným než stávajícím nájemcům je možný po dodržení stanovených podmínek. Tato situace 

nastává v domech, kde se nadpoloviční většina nájemců dohodla na založení bytového 

družstva (např. Bytové družstvo J. Zíky v Porubě). Není nutností, aby všichni nájemníci byli 

zároveň i členy družstva. Výhodou pro nájemníka je osvobození od daňového režimu 

a možnost volně si nakládat se svým členským podílem. Vlastníkem bytu je však bytové 

družstvo.
 
 

 

Při založení družstva je nutné konání ustavující schůze družstva za účastni notáře, který 

provede notářský zápis potvrzující založení družstva. Budoucím členům je prostřednictvím 

výboru doručena pozvánka k ustavující členské schůzi a program členské schůze. Na schůzi 

mohou hlasovat osoby, které si podaly přihlášku do družstva. Na ustavující schůzi je pořízena 

ustavující listina, kde se členové družstva zaváží k uhrazení členského vkladu v minimální 

výši 50 000 Kč, která je spravována zvolenou osobou. Na jednání se členové prokáží 

občanským průkazem a prezenční listinou. Na ustavující schůzi jsou schváleny stanovy 

družstva, opět formou notářského zápisu a jsou stanoveny orgány družstva, ve kterých mohou 

působit pouze členové družstva. 

 

Podmínkou pro odkup bytu je, že po uplynutí 6 měsíční lhůty k přijetí nabídky k odkupu stále 

trvá nesouhlas stávajícího nájemníka s jeho odkupem, a tak se může o jeho byt přihlásit jiný 

nájemce z domu za cenu 8 000 Kč za m
2
. Poté bude za tuto zvýšenou cenu ještě jednou 

nabídnut znovu k odkupu stávajícímu nájemníkovi, a pokud nájemce opět nepřijme tuto 

poslední nabídku, bude bytová jednotka prodána tomuto jinému nájemci. 

 

Při prodeji celého bytového domu došlo ve většině případů k odkupu bytových jednotek se 

stávajícími nájemníky. Ti se stali, buď to nájemníky nového právního subjektu, ve kterém 

jsou členy, nebo si bytovou jednotku nekoupili.  

 

Pro nájemníky, kteří jsou členy, zůstaly jejich dosavadní nájemní smlouvy v platnosti. Dle 

Horáka a Novákové (1991) pro nájemce, kteří za účelem koupě vytvořili právnickou osobu, 

platí pravidla ve vyhlášce č. 30/1995 Sb. s účinnosti od 1. 7. 1995 a od tohoto data se jim 

uplatňuje věcné usměrňované nájemné podle § 6a vyhlášky Ministerstva financí 
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č. 176/1193 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytů, ve znění 

vyhlášky č. 30/1995 Sb., vyhlášky č. 274/1995 Sb., vyhlášky č. 86/1997 Sb. a vyhlášky 

č. 41/1991 Sb. Věčně usměrňované nájemné v bytech zahrnuje ekonomicky oprávněné 

náklady snížené o zdaněné příjmy z domu a nezahrnuje zisk. 

 

Naopak v bytech s nájemníky, kteří si byt nekoupili, platí ustanovení § 680 občanského 

zákoníku, a tak jim zůstane regulované či smluvní nájemné, které doposud platili. Regulované 

nájemné se určuje podle vyhlášky o nájemném z bytu a podle vyhlášky č. 176/1993 Sb., § 8 

 a § 10  ve znění pozdějších předpisů, kde se maximální nájemné ještě upravuje.
 21

 

 

3.5.3 Příklad privatizace bytového domu na ulici Havlíčkovo náměstí 12, Poruba 

 

Jedna z největších nevolí proti privatizaci proběhla v Porubě, v bytovém domě na ulici 

Havlíčkovo náměstí. Jednalo se o převod bytů do osobního vlastnictví. Z celkového počtu 

nájemníků projevila zájem pouze malá většina. Jedná se o byty převážně o rozměrech 1+1 

a 2+1. Bytový dům je používán pro zajištění bydlení sociálně slabším skupinám. Z tohoto 

důvodu je neustále ničen a je nutné vynakládat nemalé náklady na jeho správu. 

 

Z jednání nájemníků se zastupitelstvem obvodu bylo zřejmé, že většina nájemníků nemá 

zájem si byt za nabízenou cenu koupit a udržovat si ho za vlastní náklady. Z další části hráli 

roli i nejasnosti, které většina nájemníků ohledně privatizace měla. Největší smyšlenkou pak 

bylo přesvědčení nájemníků, že si koupí byty, ale nárok na společné vlastnictví v prostorech 

střechy, na které mají antény mnohé společnosti, a které přináší největší část příjmů, jim 

odprodány nebudou. Navíc většina nájemníků zastávala názor, že dokud platí nájem (ať už 

komukoliv) nikdo je nemůže vystěhovat. Rovněž cena za byt 2+1, v přepočtu vycházející 

zhruba na 300 000 Kč se jim zdála příliš vysoká. Někteří z nájemníků mají byt v pronájmu již 

několik desítek let a dle jejich názoru si do něj již investovali dostatečně. Převážně se jednalo 

o postarší důchodce, kteří neměli zájem o vlastní bydlení. Jednání skončila nesouhlasem 

s odkupem, a tak se zastupitelstvo městského obvodu Poruba rozhodlo, držet si bytový dům 

dále ve svém vlastnictví a zatím o prodeji třetí osobě neuvažují.  

                                                
21

 HORÁK, Martin a Helena Nováková. Privatizace bytového fondu podle zákona o vlastnictví bytu. 1. vyd. 

Praha: Polygon, 2001. 239 s. ISBN 80-7273-035-5. 
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3.5.4  Stop-stav privatizace  

 

V polovině roku 2012 zastavil Magistrát města Ostravy prodej bytů soukromým vlastníkům 

a provedl analýzu prodeje bytů. Dle sdělení ostravského primátora Jiřího Srby: „Před dvaceti 

lety bylo v majetku města 46 283 obecních bytů, dnes jich je už jen 15 090, ale v některých 

obvodech už žádné. Zatímco například Mariánské Hory a Hulváky si drží stále kolem 36 % 

obecních bytů z celkového bytového fondu na svém území, Poruba se rozhodla většinu bytů 

prodat. Do té doby, než budeme mít jasno, jsme pozastavili prodej obecních bytů s výjimkou 

těch, u kterých jsme už v minulosti souhlasili se záměrem prodeje." 
22

 

 

Městský obvod Poruba má ve srovnání s ostatními obvody Statutárního města Ostravy, 

v plánu si ponechat nejméně bytů. Podle předběžných zpráv jde zhruba o 300–800 bytů, což 

je nejméně ze všech obvodů. Na základě sdělení starosty Poruby Lumíra Palyzy: „Ke koupi 

jsou nabídnuty veškeré právně volné byty mimo domy s pečovatelskou službou, bezbariérové 

byty a byty ve spoluvlastnictví RPG. Do budoucnosti uvažujeme o rekonstrukci objektů 

či investici do výstavby úplně nového objektu s nízkonákladovým bydlením pro single seniory. 

Finance pro tuto investici chceme hledat ve vyšších rozpočtech, tedy mimo samotné zdroje 

obvodu. Na dofinancování pak chceme použít peníze získané právě z prodeje našich obecních 

bytů."  

 

S ponecháním nejvíce bytů v bytovém fondu pak počítá Ostrava–Jih, kde dle předběžných 

zpráv zůstane zhruba 4 800 bytů. Radim Lauko, místostarosta Ostravy–Jihu se vyjádřil 

ke stávajícímu počtu neprivatizovaných bytů: „Snažíme se zabezpečovat svou nezastupitelnou 

roli vůči svým občanům při uplatňování sociální politiky v rámci našeho území a s ohledem 

na demografickou strukturu. Chceme snadněji řešit nepříznivé životní a sociální situace 

občanů na svém území a současně vytvářet podmínky pro zamezení migrace mladých 

a vzdělaných skupin obyvatelstva." 
23

 

 

                                                
22

 IDNES. Privatizace. Idnes.cz [online].2012 [03. 04. 2013]. Dostupné z:  http://ostrava.idnes.cz/ostrava-

zastavila-privatizaci-bytu-d70-/ostrava-zpravy.aspx?c=A120516_132406_ostrava-zpravy_jog 

 

 
23

 IDNES. Privatizace. Idnes.cz [online].2012 [03. 04. 2013]. Dostupné z:  

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/extremni-poruba-zbavuje-se-vetsiny-bytu-20120515.html 

 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/klidne-rodinne-bydleni-v-praha-4-hodkovicky/11380246?rtype=V&rmain=7865104&ritem=11380246&rclanek=13268315&rslovo=466858&showdirect=1
http://ostrava.idnes.cz/ostrava-zastavila-privatizaci-bytu-d70-/ostrava-zpravy.aspx?c=A120516_132406_ostrava-zpravy_jog
http://ostrava.idnes.cz/ostrava-zastavila-privatizaci-bytu-d70-/ostrava-zpravy.aspx?c=A120516_132406_ostrava-zpravy_jog
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/extremni-poruba-zbavuje-se-vetsiny-bytu-20120515.html
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O bydlení v městském obvodu Poruba je velký zájem, struktura obyvatel je odlišná od obvodu 

Jih, kde je daleko více využíváno sociálního bydlení. Tyto osoby nemají větší zájem byty 

kupovat a dále se pak podílet na úhradě nákladů za správu bytů. I z tohoto důvodu není o tyto 

sociální byty, pokud není nutná nouze, velký zájem. Bydlení v lokalitě Ostrava-Jih není 

vyhledávané a často bývá pouze dočasné. V Porubě není velká fluktuace obyvatel, obecní 

byty se uvolňují většinou z důvodu úmrtí nebo převozu nájemníka do LDN, případně svatby 

a odstěhování se z obecního bytu. Kdežto na Ostravě–Jihu nemají nájemníci o bydlení v často 

ničených domech a při větším výskytu kriminality velký zájem.
24

 

 

Tabulka 3.1 Počet privatizovaných bytů za sledované období 2011 – 2013 

Privatizace bytového fondu v Porubě za období 2011 – 2013 

  2011 2012 2013 Celkem utrženo 

Nabídnuto k prodeji 1 500 x 509  

Prodáno x 680 - 280 000 000 

Zdroj: MO Poruba, vlastní tvorba 

x - ze získaných údajů nelze přesně určit stavy k daným rokům. 

 

3.5.5 Srovnání první a druhé vlny 

 

Druhá vlna privatizace se od první v mnohém lišila. Ceny v první vlně privatizace byly 

značně nižší. V druhé vlně privatizace již docházelo k nutnosti provádět prodej bytů 

hospodárněji, aby obdržené finance mohly být dále použity k renovacím a novým výstavbám. 

Navíc první vlna nebyla řádně zdokumentována, není zcela jasné na základě jakých 

skutečností byly byty k odprodeji vybrány. Naopak druhá vlna, která byla ve volebním 

programu ČSSD, je statisticky sledovaným faktem. K odkupu byly zařazeny mimo výjimek 

všechny obecní byty. 

 

 

                                                
24

 IDNES. Privatizace. Idnes.cz [online].2012 [03. 04. 2013]. Dostupné z: 

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/extremni-poruba-zbavuje-se-vetsiny-bytu-20120515.html 

 
 

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/extremni-poruba-zbavuje-se-vetsiny-bytu-20120515.html
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3.6 Závěrečný účet obecního úřadu 

 

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů plyne městskému 

obvodu povinnost hospodařit a spravovat bytový fond dle vlastního rozpočtu. Dle závazné 

vyhlášky č. 11/2001, čl. 6 pro prodej bytového fondu a čl. 9 odst. 23 je stanoveno, že příjmy 

z nájmu a ostatních služeb, slouží výlučně k financování správy a údržby bytového fondu. 

Kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku může městský obvod použít výhradně 

na pořízení, správu a údržbu dlouhodobého majetku. 

 

Tabulka 3.2 Závěrečný účet MOb Poruba 

Výsledky hospodaření SMO MOb Poruba (v tis. Kč) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy nedaňové 

pronájem bytů 
84 899 

34 661 42 896 55 656 10 030 

služby spojené s bydlením 49 163 47 454 50 570 760 

Příjmy kapitálové 

prodej dlouhodobého majetku 13 792 12 857 1 218 14 181 36 550 

Běžné výdaje 

správa a údržba bytového fondu 
59 564 

25 025 22 202 30 837 8 170 

služby spojené s bydlením 44 583 49 897 52 087 9 670 

Zdroj: MO Poruba 

 

Politika bydlení je ve Statutárním městě Ostrava plně v kompetenci jejích městských obvodů. 

Není stanoven postup vedení bytových politik a její řízení je závislé na rozhodování 

příslušných orgánů. 
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4 Efektivnost zvolených metod 

 

Ke zhodnocení efektivnosti privatizace v městském obvodu Poruba je potřeba na ukázkových 

příkladech zjistit, v čem se zvolené metody liší, a která metoda přinese nejmenší náklady 

a největší prospěch pro prodávajícího i kupujícího. 

 

4.1 Vlastní byt nebo nájem za obecní byt 

 

Příklad 4.1 

Na daném příkladu bude provedené srovnání v měsíčních platbách při placení nájmu, 

hypotéky a úvěru za sledované období 20 let. 

 

Byt o celkové výměře 50 m
2 

podlahové plochy, kupní cena je stávajícímu nájemníkovi dle 

odhadu stanovena na 300 000 Kč. Nájem za bytovou jednotku je spočten při stávajících 

cenách, a to 50 Kč za m
2
 bez plateb za sjednané služby. 

 

a) Měsíčně nájem za bytovou jednotku: 

                              (4.1) 

 

 

b) Hypotéka u Komerční banky na plnou částku 300 000 Kč na dobu 20 let, je ujednána 5letá 

fixace, nabízená úroková sazba za těchto podmínek je ve výši 3,99 %: 

 

                                                      

                                                (4.2) 

 

Pří dodržení sjednaných podmínek a při obdobné úrokové míře bude konečná zaplacená suma 

ve výši 453 840 Kč. 

 

c) Hypotéka u Komerční banky na částku 200 000 Kč, při naspořené částce nájemníkem 

100 000 Kč, na dobu 20 let, je ujednána 5letá fixace s úroková sazba nabízená za těchto 

podmínek je ve výši 2,99 %: 
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                                                (4.3) 

 

Pří dodržení sjednaných podmínek a při obdobné úrokové míře bude konečná zaplacená suma 

ve výši 287 520 Kč. 

 

d) Úvěr u Komerční banky na částku 300 000 Kč, na maximální možnou dobu 72 měsíců, 

nabízená úroková sazba za těchto podmínek je ve výši 13,72 %: 

  

                                  (4.4) 

 

Pří dodržení sjednaných podmínek bude konečná zaplacená suma ve výši 449 650,71 Kč. 

 

Závěr: 

 

Z propočtů je zřejmé, že nejlepší z hodnocených variant je koupě daného bytu a nejlevnější 

formou jeho pořízení je dofinancování chybějících prostředků přes hypotéku. Nájemník, tak 

zaplatí měsíčně 1 198 Kč na splátku hypotéky a celkově za ní v daných letech splácení 

přeplatí částku 87 520 Kč.  

 

4.2 Veřejné dražby 

 

Pověřeným orgánem správy veřejných dražeb je Ministerstvo pro místní rozvoj. Dohlíží na 

činnost dražebníků, vyřizuje stížnosti na provedení veřejných dražeb a vystupuje jako 

konzultační a poradenský orgán. Dále spravuje a aktualizuje údaje uvedené na webové adrese: 

www.centralniadresa.cz, kde jsou uveřejněny veškeré konané i plánované veřejné dražby. 

Legislativa je řešena v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších 

předpisů. Provozovatelem je portál České pošty. 

 

Veřejná dražba může být dobrovolná nebo nedobrovolná. Dobrovolnou dražbu může 

navrhnout vlastník nemovitosti, likvidátor společnosti nebo insolvenční správce úpadce. 

Naopak nedobrovolná dražba je navrhnuta k uspokojení dlužných pohledávek zpeněžením 

majetkové podstaty. Dražbu provádí dražebník, který je pověřen na základě živnostenského 

oprávnění a který může, ale nemusí být licitátorem dražby. Licitátor dražby řídí průběh 

http://www.centralniadresa.cz/


38 
 

dražby, pokud jim není pověřena třetí osoba. Navrhovatelem dražby se stává v případě 

dobrovolné dražby vlastník nemovitosti. Při dražebním jednání je většinou povinností 

účastníka dražby složit dražební jistotu. Dle zákona o veřejných dražbách: Dražební jistota 

nesmí přesáhnout 30% z nejnižšího podání; nesmí však přesáhnout částku 1 500 000 Kč 

zvýšenou o 10% z částky přesahující 5 000 000 Kč.
 25

 

 

Byty vydražené prostřednictvím veřejných dražeb v městském obvodu Poruba byly vždy 

dobrovolné a jednalo se o uvolněné bytové jednotky. Dražebníkem byla společnost Ostravská 

aukční síň. Nejmenší podání bylo staveno odhadní cenou nemovitosti. 

 

4.3 Srovnání cen bytů  

 

Na daných příkladech bude provedeno cenové srovnání ve 3 variantách, a to prodej obecního 

bytu stávajícímu nájemci, prodej obecního bytu ve veřejné dražbě a prodej bytu v tržním 

ocenění.  

 

Porovnání bude provedeno metodou přímého přičítání a odečítání, a to použitím vzorce 

z přednášek Ing. D. Slavaty, Ph.D.: 

 

                                                             

                                              (4.4) 

 

Příklad 4.2 

Bytový dům na ulici V. Vacka, celkový počet bytových jednotek 72 bytů, s možností převodu 

do osobního vlastnictví, dle sdělení z katastru proběhly zatím převody pouze veřejnou 

dražbou.  

 

a) 

Adresa:    V. Vacka 1672/13, Ostrava – Poruba 

Rok výstavby:   1975 

Stav domu:    bez revitalizace, bez zateplení, původní dřevěná okna, s výtahem 

                                                
25

 VEŘEJNÉ DRAŽBY. Veřejné dražby.cz: [online].2012[18. 04. 2013]. Dostupné z: 

http://www.centralniadresa.cz/ 

 

http://www.centralniadresa.cz/
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Zastavěná plocha:   488 m
2
 

Typ bytu:    obecní byt, s převodem do osobního vlastnictví 

Patro:    11. patro s 13  

Velikost bytu:   3+1 s balkonem 

Výměra plochy bytu:  66,11 m
2
 

Stav bytu:  původní stav s drobnými úpravami, bez kuchyňské linky 

a spotřebičů, ústřední topení, v koupelně sprchový kout, 

sanitární zařízení v PVC, plynoměr a elektroměr demontovány 

Úpravy v roce 2007-2011:   2009 - rekonstrukce střechy 

Společné prostory b. j.:   6611/379444 

 

1. Odhadní cena za bytovou jednotku v rámci privatizace stávajícímu nájemci: 

 

Cena za bytovou jednotku je odhadnuta v rámci stanovení nejnižšího podání, a to částkou 

480 000 Kč. Výpočet odpovídá ceně dle usnesení vydaného zastupitelstvem městského 

obvodu Poruba č. 114/ZMOb1014/6 o převodu bytu v rámci privatizace stávajícímu nájemci.  

 

                                                                                 

                                                                                 

 (4.5) 

2. Cena za bytovou jednotku ve veřejné dražbě: 

 

Odhadní cena:   480 000 Kč 

Termín konání dražby: 28. 3. 2013 

Dražební jistota:    90 000  Kč 

Vydraženo:   700 000  Kč        

 

3. Cena za bytovou jednotku v ocenění za tržní ceny v podobném domě v lokalitě: 

 

Srovnávaná nemovitost je na ulici Podroužkova, byt 3+1 bez balkonu, v osobním vlastnictví, 

o celkové výměře 70 m
2
, v roce 2010 celková revitalizace, zateplení, nová okna, bytová 

jednotka původní s kuchyňskou linkou, koupelna + WC umakart. Byt se nachází v 2. patře 

z 6 pater. Cena bytu nabízeného na serveru www.sreality.cz  je 1 290 000 Kč. 
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Srovnání nemovitosti: 

                                                            

                                                                      (4.6) 

 

b) 

Adresa:    V. Vacka 1672/13, Ostrava – Poruba 

Rok výstavby:   1975 

Stav domu: bez revitalizace, bez zateplení, původní dřevěná okna, s výtahem 

Zastavěná plocha:   488 m
2
 

Typ bytu:    obecní byt, s převodem do osobního vlastnictví 

Patro:    5. patro s 13  

Velikost bytu:   1+0 

Výměra plochy bytu:  27,48 m
2
 

Stav bytu:  původní stav bez úprav, nová kuchyňská linka, ústřední topení, 

vana + WC v umakartu, plynoměr a elektroměr demontovány 

Úpravy v roce 2007-2011:   2009 -  rekonstrukce střechy 

Společné prostory b. j.:   2748/379444 

 

1. Odhadní cena za bytovou jednotku v rámci privatizace stávajícímu nájemci: 

 

Cena za bytovou jednotku je odhadnuta v rámci stanovení nejnižšího podání, a to částkou 

250 000 Kč. Výpočet odpovídá ceně dle usnesení vydaného zastupitelstvem městského 

obvodu Poruba č. 114/ZMOb1014/6 o převodu bytu v rámci privatizace stávajícímu nájemci. 

 

                                                                                  

                                                                                

(4.7) 

2. Cena za bytovou jednotku ve veřejné dražbě: 

 

Odhadní cena:   250 000 Kč 

Termín konání dražby: 28. 3. 2013 

Dražební jistota:   50 000 Kč 

Vydraženo:   470 000 Kč  
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3. Cena za bytovou jednotku v ocenění za tržní ceny v podobném domě v lokalitě:  

 

Srovnávaná nemovitost je na ulici Spartakovců, byt 0+1 bez balkonu, v osobním vlastnictví, 

o celkové výměře 28 m
2
, dům je po celkové revitalizaci, bytová jednotka je původní 

s kuchyňskou linkou, koupelna + WC umakart. Byt se nachází v 7. patře z 12 pater. Cena bytu 

nabízeného na serveru www.sreality.cz je 590 000 Kč. 

 

Srovnání nemovitosti: 

                                                                     

                                  (4.8) 

 

  

Příklad 4.3 

Bytový dům na ulici Slavíkova, celkový počet bytových jednotek 18 bytů a 2 nebytové 

prostory, s možností převodu do osobního vlastnictví. 

 

Adresa:    Slavíkova 4403/37, Ostrava – Poruba 

Rok výstavby:   1978 

Stav domu:    bez revitalizace, bez zateplení, nová plastová okna, s výtahem 

Zastavěná plocha:   258 m
2
 

Typ bytu:    obecní byt, s převodem do osobního vlastnictví 

Patro:    6. patro s 6  

Velikost bytu:   1+1  

Výměra plochy bytu:  37,66 m
2
 

Stav bytu:   původní stav s drobnými úpravami, nová kuchyňská linka, 

ústřední topení, vana a WC v umakartovém provedení, 

plynoměr a elektroměr demontovány 

Úpravy v roce 2007-2011:   2008  - výměna vstupu do budovy 

2010 – výměna oken 

Společné prostory b.j.: 3766/105806 
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1. Cena za bytovou jednotku v rámci privatizace stávajícímu nájemci dle kupní 

smlouvy: 

 

Kupní cena za bytovou jednotku 2+1 o výměře 61,62 m
2
 v 2. patře se spoluvlastnickým 

podílem 5682/105806 byla určena stávajícím nájemníkům ve výši 428 900 Kč. Kupující 

složili dne 14. 11. 2012 zálohu ve stanovené výši 5 000 Kč a do dvou měsíců od podpisu 

smlouvy provedli doplatek kupní ceny. 

 

2. Cena za bytovou jednotku ve veřejné dražbě: 

 

Odhadní cena:   330 000 Kč 

Termín konání dražby: 28. 3. 2013 

Dražební jistota:    70 000 Kč 

Vydraženo:   470 000 Kč 

 

Z důvodu srovnání s cenou dle kupní smlouvy v bodě 1, kde se jedná o bytovou jednotku 2+1 

je nutné cenu upravit: 

                                                     (4.9)

    

3. Cena za bytovou jednotku v ocenění za tržní ceny v podobném domě v lokalitě: 

 

Srovnávaná nemovitost je na ulici Sokolovská, byt 1+1 bez balkonu, v osobním vlastnictví, 

o celkové výměře 27 m
2
, dům je po celkové revitalizaci, bytová jednotka je původní 

s kuchyňskou linkou, koupelna + WC umakart. Byt se nachází v 11. patře z 16 pater. Cena 

bytu nabízeného na serveru www.sreality.cz je 499 999 Kč. 

 

Srovnání nemovitosti: 

                                                         

                                                                        (4.10) 
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Příklad 4.4 

Bytový dům na ulici Sokolovská, celkový počet bytových jednotek 18 bytů, s možností 

převodu do osobního vlastnictví. 

 

Adresa:    Sokolovská 1327/57, Ostrava – Poruba 

Rok výstavby:   1963 

Stav domu:    bez revitalizace, bez zateplení, původní okna, s výtahem 

Zastavěná plocha:   210 m
2
 

Typ bytu:    obecní byt, s převodem do osobního vlastnictví 

Patro:    5. patro s 6  

Velikost bytu:   2+1  

Výměra plochy bytu:  54,87 m
2
 

Stav bytu:   původní stav bez úprav, nová kuchyňská linka, ústřední topení, 

vana a WC v umakartovém provedení, elektroměr 

je demontován 

Úpravy v roce 2007-2011:   v tomto období bez rekonstrukcí 

Společné prostory b.j.: 5487/98678 

 

1. Cena za bytovou jednotku v rámci privatizace stávajícímu nájemci dle kupní 

smlouvy: 

 

Kupní cena za bytovou jednotku 2+1 o výměře 58,25 m
2
 v 5. patře se spoluvlastnickým 

podílem 5621/98678 byla určena stávajícím nájemníkům ve výši 360 700 Kč. Kupující složili 

dne 29. 11. 2012 zálohu ve stanovené výši 5 000 Kč a do dvou měsíců od podpisu smlouvy 

provedli doplatek kupní ceny. 

 

2. Cena za bytovou jednotku ve veřejné dražbě: 

 

Odhadní cena:   440 000 Kč 

Termín konání dražby: 28. 3. 2013 

Dražební jistota:   80 000 Kč 

Vydraženo:   601 000 Kč 
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3. Cena za bytovou jednotku v ocenění za tržní ceny v podobném domě v lokalitě: 

 

Srovnávaná nemovitost je na ulici Gen. Sochora, byt 2+1 bez balkonu, v osobním vlastnictví, 

o celkové výměře 56 m
2
, dům je po celkové revitalizaci, bytová jednotka je původní 

s kuchyňskou linkou, koupelna + WC původní. Byt se nachází v 2. patře z 5 pater. Cena bytu 

nabízeného na serveru www.sreality.cz je 850 000 Kč. 

 

Srovnání nemovitosti: 

                                                           

                                           (4.11) 

 

Příklad 4.5 

Bytový dům na ulici J. Zíky, celkový počet bytových jednotek 18 bytů, s možností převodu 

do osobního vlastnictví. Dle sdělení z katastru zatím k převodu mimo dražbu nedošlo. 

 

Adresa:    J. Zíky 1945/20, Ostrava – Poruba 

Rok výstavby:   1975 

Stav domu:    bez revitalizace, bez zateplení, původní okna, bez výtahu 

Zastavěná plocha:   247 m
2
 

Typ bytu:    obecní byt, s převodem do osobního vlastnictví 

Patro:    2. patro ze 4  

Velikost bytu:   2+1 s balkonem 

Výměra plochy bytu:  58,62 m
2
 

Stav bytu:   původní stav bez úprav, bez kuchyňské linky, ústřední topení, 

vana a WC v umakartovém provedení, elektroměr 

je demontován 

Úpravy v roce 2007-2011:   2008 – oprava balkonu 

Společné prostory b.j.: 5862/74066 

 

 

 

 

 



45 
 

1. Odhadní cena za bytovou jednotku v rámci privatizace stávajícímu nájemci: 

 

Cena za bytovou jednotku je odhadnuta v rámci stanovení nejnižšího podání, a to částkou 

400 000 Kč. Výpočet odpovídá ceně dle usnesení vydaného zastupitelstvem městského 

obvodu Poruba č. 114/ZMOb1014/6 o převodu bytu v rámci privatizace stávajícímu nájemci. 

 

                                                                                 

                                                                                

(4.12) 

 

2. Cena za bytovou jednotku ve veřejné dražbě: 

 

Odhadní cena:   400 000 Kč 

Termín konání dražby: 28. 3. 2013 

Dražební jistota:    80 000 Kč 

Vydraženo:   786 000 Kč 

 

3. Cena za bytovou jednotku v ocenění za tržní ceny v podobném domě v lokalitě: 

 

Srovnávaná nemovitost je na ulici J. Zíky, byt 2+1 bez balkonu, s garáží, v osobním 

vlastnictví, o celkové výměře 54 m
2
, dům je po celkové revitalizaci, bytová jednotka 

je původní s kuchyňskou linkou, koupelna + WC původní. Byt se nachází v 4. patře 

ze 4 pater. Cena bytu nabízeného na serveru www.sreality.cz je 990 000 Kč. 

 

Srovnání nemovitosti: 

                                                              

                                                                           (4.13) 
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Tabulka 4.1 Ceny srovnávaných nemovitosti 

Ceny srovnávaných nemovitostí 

Rozloha bytu 3+1 1+0 1+1 2+1 (a) 2+1 (b) 

Příklad 4.2 a) 4.2 b) 4.3 4.4 4.5 

1. cena ob. bytu v II. vlně privatizace 480 000 250 000 428 900 360 700 400 000 

2. cena ob. bytu ve veřejné dražbě 700 000 470 000 570 000 601 000 786 000 

3. tržní cena 952 000 493 000 569 499 697 000 773 500 

rozdíl 2. – 1. (dražba - cena ob. bytu) 220 000 220 000 141 100 240 300 386 000 

rozdíl 3. – 1.  (tržní cena – cena ob. bytu) 472 000 243 000 140 599 336 300 373 500 

rozdíl 3. – 2. (tržní cena – dražba) 252 000 23 000 -501 96 000 -12 500 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Na základě zjištěných výpočtů v tabulce 4.1 je patrné, že tržní ceny bytů jsou ve většině 

případů jedny z nejvyšších a můžou se pohybovat i o řády statisíců výše, než ceny za prodej 

obecních bytů stávajícím nájemníkům. Pro nájemce je tak výhodnější pořídit si byt nabízený 

v privatizaci, oproti pořízení si bytu v dražbě nebo v ceně na trhu s nemovitostmi. Ceny bytů, 

které jsou pořízeny ve veřejných dražbách oproti cenám obecních bytů v privatizaci, jsou 

mnohdy téměř o polovinu vyšší. Koupě uvolněného obecního bytu prodávané v dražbě 

je rovněž ve většině případů levnější, než pořízení si bytu v tržní ceně, i když zde již ceny 

nejsou tak rozdílné. Rozdíl bývá v řádech deseti tisíců nebo jsou ceny obdobné. Ceny 

obecních bytů v rámci privatizace jsou pevně stanoveny a není rozhodující v jaké lokalitě 

nebo v jakém stavu se byty nacházejí. Ceny bytů v dražbách jsou určovány pomoci odhadů, 

které jsou také stanoveny jako nejnižší podání a výsledné ceny jsou závislé na stavu bytů 

a preferencích zúčastněných zájemců. Ve všech sledovaných případech jsou ceny, za které 

byli zájemci ochotni byty koupit vyšší než ceny odhadní.  
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5 Závěr 

 

V bakalářské práci je popsán průběh obou vln privatizace ve Statutárním městě Ostrava, 

v městském obvodě Poruba. Práce je zaměřena na zhodnocení faktů o prodeji obecních bytů. 

Na základě zjištěných skutečností je patrné, že v první vlně privatizace probíhal prodej pouze 

určených bytových jednotek.  Z důvodu velkého zájmu nájemníků o koupi bytových jednotek 

byla o 9 let později zahájena i druhá vlna prodeje obecních bytů, kde měli všichni nájemníci 

možnost si o privatizaci zažádat. Jelikož skončení druhé vlny je plánováno na konec roku 

2013, není zatím možné zhodnotit její ziskovost. 

 

Privatizace je pro mnohé možností pořízení si vlastního bydlení, ale jsou i takoví, kteří 

v prodeji nevidí nic jiného než drahou koupi nájemního bytu. V takovýchto případech se 

zastupitelstvo obce rozhodlo bytové jednotky nenabízet k prodeji třetím osobám a dále si 

správu bytového fondu ponechat. Je na zvážení zastupitelstva obce jak vysoký bytový fond 

chce udržovat a kolik z něj hodlá v privatizaci prodat. Městský obvod Poruba se rozhodl 

prodat většinu svého bytového fondu a získané prostředky investovat do nových výstaveb. Jak 

je zvolená strategie efektivní se uvidí, až po jejím skončení a následném zhodnocení.  

 

Hlavním cílem bylo zhodnotit efektivnost zvolených metod v privatizaci. Bylo provedeno 

šetření na ukázkových příkladech bytových jednotek ve srovnání v tržních cenách, cenách 

v privatizaci a cenách ve veřejných dražbách. Ze zjištěných výpočtů je zřejmé, že koupě 

obecního bytu s sebou nese řadu výhod oproti placení nájmu v nájemním bytě, který 

do budoucna nenese oproti vlastnictví nemovitosti žádné finanční zhodnocení. Dalším 

zjištěním pak bylo, že ve většině případů jsou ceny za koupi obecních bytů stávajícím 

nájemcům nejnižší ze srovnávaných cen nemovitostí. Díky získaným informacím je patrné, že 

se stávajícím nájemníkům vyplatí, pokud mají zájem o vlastní bydlení, si bytovou jednotku 

od města odkoupit. Výpočet ceny za bytovou jednotku v privatizaci je určen dle usnesení 

městského obvodu Poruba a je pro všechny byty stanoven stejně. I byty nabízené 

ve veřejných dražbách mají ve většině případů nižší cenu, než je cena tržní. Ovšem v případě 

veřejných dražeb se cena bytů odvíjí od zájmu a od finančních možností účastníků dražby. 
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Seznam zkratek 

 

b. j.  bytová jednotka 

č.   číslo 

čl.  článek 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČR  Česká republika 

Kč  korun českých 

mil.  milion 

MOb  Městský obvod 

ob.bytů obecních bytů 

odst.  odstavce 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

Sb.  sbírky 

SMO  Statutární město Ostrava 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 
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