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NÁVRH USN. ZM/N 3095
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
   "Právní stanovisko a doporučení právního postupu - Obytný

soubor Horní Proseč - Domovina" ze dne 24. července
2020 vypracované advokátní kanceláří pro samosprávu Mgr.
Jany Zwyrtek Hamplové.

B. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   Dohodu o společném postupu a dohodu o narovnání

č. SO/2019/0792 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou,
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ 262 340 a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ, se sídlem
Masarykova 522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec,
PSČ 46001, IČ 25411128 ve znění, které je uvedeno v příloze
důvodové zprávy.

C. p  o  v  ě  ř  u  j  e  
   primátora města RNDr. Jiřího Čeřovského podpisem Dohody o

společném postupu a dohody o narovnání č. SO/2019/0792.
D. r  u  š  í  
   usnesení ZM/215/2019/2 ze dne 21. 11. 2019, kterým

bylo schváleno uzavření Dohody o společném postupu Města a
BDHP.
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Důvodová zpráva

Schválení  Dohody  o  společném  postupu  a  dohody  o  narovnání  č. 
SO/2019/0792  -  narovnání  vztahů  mezi  statutárním  městem  Jablonec 
nad     Nisou a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ  

Město mělo v 90. letech 20. století zájem na výstavbě nových bytů pro své občany 
s tím,  že  vytipovávalo  lokality,  vhodné pro  tento  záměr.  Jednou z možností  bylo 
získání pozemků pro bytovou výstavbu od Pozemkového fondu ČR. Město požádalo 
o bezúplatný převod státních pozemků, a tak získalo poměrně velké území v oblasti 
Horní Proseče. 

Vzhledem k tomu, že samo město by nedisponovalo dostatečnou finanční částkou 
pro plánovanou  výstavbu,  vstoupilo  do  jednání  s Bytovým  družstvem  HORNÍ 
PROSEČ  (dále  BD  HP) a  uzavřelo  s ním  dvě  smlouvy,  které  řešily  otázky 
spolufinancování staveb a následné vypořádání po dokončení díla. Bytové družstvo 
do projektu taktéž vložilo své finanční prostředky. Ze společných finančních zdrojů 
bylo postaveno 13 objektů. Ve 12 objektech bylo vybudováno vždy po jednom bytu 
zvláštního  určení  (celkem  12).  Tyto  byty  zvláštního  určení  byly  vybudovány 
výhradně z finančních prostředků města s tím, že v rámci vypořádání vztahů mezi 
městem a BD HP budou bezúplatně na město převedeny. 

Na výstavbu domů na Horní Proseči se městu také podařilo získat dotace – finanční 
prostředky  ze státního  rozpočtu  (Státního  fondu  rozvoje  bydlení  -  SFRB). 
Podmínkou bylo, že město musí být po dobu udržitelnosti dotace 20 let vlastníkem 
51 % podílu na všech nově vzniklých nemovitostech, bez ohledu na výši vložených 
finančních  prostředků.  Proto  je  v katastru  nemovitostí  město  zapsáno  jako 
spoluvlastník 51 % podílu na všech objektech a družstvo jako spoluvlastník 49 %. 
Město je 100 % vlastníkem pozemků pod stavbami.

Město mělo tak v celém projektu výstavby na Horní Proseči dvojí roli. Jako nositel 
dotace a kofinancující subjekt se mělo po dokončení stát  51% spoluvlastníkem 
všech nově vzniklých nemovitostí a zároveň bylo jedním z družstevníků BD HP – 
z toho titulu, že obsazovalo 12 bytů zvláštního určení. 

Stejně  jako v obdobných případech  v ČR se  i  zde  předpokládalo  majetkové 
vypořádání  po skončení  20leté  vázací  lhůty tak,  že  jednotlivé  byty získají 
družstevníci, kteří je užívají. 

Pro  akci  výstavby  bytových  domů byla  ve  výběrovém  řízení  vybrána  společnost 
INTERMA a.s., která celou výstavbu včetně inženýrských sítí, komunikací a zeleně, 
zrealizovala.
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Jedná se o níže uvedené věci nemovité, postavené v rámci bytové výstavby obytného 
souboru v Proseči nad Nisou:
SO 02a č. p. 4776 (U Tenisu 17) st.p.č. 703/3
SO 01a č. p. 4787 (Široká 21) st.p.č. 703/4
SO 01c č. p. 4797 (Široká 26) st.p.č. 717/6
SO 01b č. p. 4798 (Široká 24) st.p.č. 716
SO 02b č. p. 4788 (Široká 22) st.p.č. 692/6
SO 02c č. p. 4790 (Široká 20) st.p.č. 692/7
SO 02d č. p. 4803 (Široká 18) st.p.č. 692/8
SO 02e č. p. 4836 (Široká 16) st.p.č. 692/10
SO 02f č. p. 4837 (Široká 14) st.p.č. 673/7
SO 02g č. p. 4857 (Široká 12) st.p.č. 673/8
SO 02h č. p. 4860 (Široká 10) st.p.č. 659
SO 01e č. p. 4864 (Široká   8) st.p.č. 660/4
SO 03 č. p. 4675 (U Tenisu-bez č.o.) st.p.č. 698/4
Soubor výše uvedených objektů je nutné dělit na dva celky respektující fázi I a fázi 
II výstavby, protože každý z celků má odlišnou smluvní historii, tj.:

fáze I - výstavba domu SO 03 se 45 bytovými jednotkami (není zde žádný byt 
zvláštního určení). Jedná se o jeden objekt č. p. 4675 (U Tenisu-bez č.o.) na st.p.č. 
698/4. Objekt byl zkolaudován v prosinci r. 2001. 
!!! Ve Smlouvě o spolufinancování stavby a organizačním zajištění projektu č. 611-
1999-OR/OIV bylo  výslovně  uvedeno,  že  se  spoluvlastnický  podíl  na  bytových 
jednotkách bude převádět bezúplatně, bude se doprodávat spoluvlastnický podíl na 
pozemku.

fáze II – výstavba domů SO 01 a 02 s 248 bytovými jednotkami. Jedná se o 12 
objektů s označením SO 01 a SO 02 s celkovým počtem 248 bytů, z toho je 12 bytů 
zvláštního  určení  (v  každém  objektu  je  1  byt  zvláštního  určení).  Objekty  byly 
kolaudovány postupně od listopadu 2003 do srpna 2005. 
!!!  Ve  Smlouvě  o  společném  postupu  investorů č.  374-2001-OR/OIV  nebylo 
výslovně  uvedeno,  že  se  spoluvlastnický  podíl  na  bytových  jednotkách  bude 
převádět  bezúplatně,  ale  je  zde  „pouze“  závazek  převodu,  bude  se  doprodávat 
spoluvlastnický podíl na pozemku. 

Zde je potřeba uvést, že smlouvy i vzhledem k době vzniku nejsou z právního 
hlediska perfektní a obě smlouvy nelze obsahově chápat jako smlouvy budoucí 
o převodu vlastnictví (spoluvlastnictví) k nemovitosti (viz Právní stanovisko a 
doporučení právního postupu – Obytný soubor Horní Proseč – Domovina).

Po dokončení bytové výstavby byly Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ družstevní 
podíly  prodávány  jednotlivým  členům  družstva  za  „tržní  ceny“  (v  tehdejších 
cenových  relacích),  které  družstevníci  uhradili  buď  hotově,  nebo  z úvěru.  Jak 
vyplývá  z nejrůznějších  vyjádření,  členové  družstva  očekávali,  že  dostanou zbylý 
podíl od města zadarmo. Postupovali v dobré víře a byli přesvědčeni, že si kupují 
celý členský podíl, avšak ve skutečnosti se jednalo o pořízení družstevního podílu, 
jemuž odpovídal pouze spoluvlastnický podíl družstva na objektech ve výši 49 %. 

Udržitelnost dotační akce tzn. doba, po kterou město nesmělo s majetkem nakládat, 
byla  20  let.  Tato  lhůta  byla  zkrácena  na  dobu  10  let  a  město  nyní  dotačními 
podmínkami není vázáno. V době, kdy byla ukončena 10letá vázací lhůta, požádalo 
BDHP za své družstevníky o bezúplatný převod (případně  za „symbolickou“ kupní 
cenu)  spoluvlastnického  podílu  města  -  bytů  (51  %)  a  pozemků  pod  stavbami 
(100 %) na družstvo. 
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BD HP sice požádalo o převod v době po skončení vázací lhůty, ale podle smluv 
uzavřených mezi  BD HP a městem by mělo město převést  spoluvlastnický podíl 
města na družstvo až po uplynutí 20 let od nabytí právní moci kolaudace objektů. 
Jednotlivé domy byly postupně kolaudovány od roku 2001 až do roku 2005 a podle 
toho se liší konkrétní datum povinnosti převést spoluvlastnický podíl města na BD 
HP. Město má smluvně danou povinnost záležitost začít vypořádávat v letech 
2021 – 2025!

Dalším důležitým aspektem je skutečnost, že jak BDHP, tak město po celou dobu 
od kolaudace přistupovali ke správě domů tak, že se jedná o záležitost BDHP. BDHP 
hradilo veškeré náklady a také vybíralo od družstevníků nájemné, které následně 
používalo na splátky úvěrů a údržbu majetku. Správa domů nebyla vykonávána za 
oba vlastníky dle spoluvlastnických podílů, město spravovalo pouze byty zvláštního 
určení. Město a bytové družstvo se nepodílelo na výnosech a nákladech hospodaření 
domů ve výši spoluvlastnických podílů. Po zjištění těchto skutečností město zadalo 
externí  právní  společnosti  vyhotovení  dvou  obsáhlých  právních  analýz,  které 
provedly  rozbor  problematiky  do  důsledků  a  otevřely možnosti  dalšího  postupu 
v této záležitosti. 

Následně probíhala celá řada jednání na úrovni vedení města a jednání zástupců 
bytového družstva a vedení města. Bylo jasné, že v případě, že se město a družstvo 
nedohodnou, lze předpokládat vznik dlouholetého soudního sporu, oba subjekty by 
zůstávaly  po  celou  dobu  jeho  trvání  v právní  nejistotě  a  převod  by  se  mohl 
uskutečnit  až  po  ukončení  soudního  sporu.  Obě  strany  proto  hledaly  společné 
řešení  přijatelné  pro  všechny  zúčastněné.  Výsledná  dohoda  nakonec  byla: 
nepřevádět spoluvlastnický podíl města na BD HP, ale rozdělit objekty na bytové 
jednotky a převádět podíl na bytových jednotkách přímo na členy družstva. V tomto 
případě  převodu  se  nejedná  o  veřejnou  podporu  de  minimis.  Smlouvami 
předpokládaný převod bytových jednotek na BD HP má znaky veřejné podpory 
a lze jej proto považovat za velmi rizikový. Tento postup byl zvolen i s ohledem 
na legitimní očekávání družstevníků a bylo předběžně dohodnuto, že objekty budou 
rozděleny prohlášením vlastníka na bytové jednotky a bude navržen jejich převod 
jednotlivým družstevníkům.

V otázce ceny byla přijata filosofie, že BDHP družstevníkům svůj 49% podíl převede 
bezúplatně a město svůj 51% podíl převede nikoliv za tržní, ale za cenu vyplývající z 
ekonomického auditu. Ten měl zohlednit předně to, že město do projektu vložilo 
prostředky menší, než by odpovídaly jeho 51% podílu a dále téměř dvě desetiletí 
trvající stav, kdy celou správu a údržbu majetku hradilo BDHP. Tímto postupem 
by  mělo  být  zajištěno  naplnění  původního  cíle  projektu  z 90.  let  –  hájení 
veřejného zájmu vzniku dostupného bydlení obyvatel města. 

V souladu s výše uvedeným byly v uplynulých měsících učiněny postupné kroky 
k převodu podílu města na konkrétní družstevníky: 

- dané objekty byly v katastru nemovitostí rozděleny prohlášením vlastníka na 
jednotlivé byty se spoluvlastnickým podílem na pozemku

- byl  proveden  ekonomický  audit  a  město  získalo  informace  obsahující 
konkrétní vyčíslení závazků a pohledávek města a BDHP

- zastupitelstvo  města  usnesením  č.  ZM/215/2019/2  dne  21.  11.  2019 
schválilo  zásadní  aspekty  Dohody  o  společném postupu  města  a  BD  HP 
s časovým  harmonogramem  dalších  kroků  směřujících  k prodeji  (Dohodu 
v plném znění rovněž schválila rada města dne 5. 3. 2020; v návaznosti na 
další odborná stanoviska viz níže bude tato Dohoda zrušena) 
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Město si nechalo vypracovat k výše uvedené situaci ekonomický audit, stanovisko 
odbornice, která se specializuje na problematiku nakládání s nemovitým majetkem 
města a stanovisko k daňovým aspektům převodu nemovitého majetku. 
Dle ekonomického auditu auditorské společnosti konečná pohledávka města vůči 
BD HP činí částku 20.266.200 Kč, což představuje „kupní“ ceny podílu města na 
bytových jednotkách v rozmezí cca 87.000 – 110.000 Kč na jednotku (dle výměry 
bytu) včetně podílu na pozemku, který město vlastní celý. Předchozí vedení města 
jednalo se zástupci BDHP i se členy družstva na členské schůzi o prodeji bytových 
jednotek v těchto cenových relacích. 
Zásadním dokumentem,  který  mimo jiné uvádí  možnosti  postupu při  nakládání 
s nemovitým majetkem ve vlastnictví města a odůvodňuje převod spoluvlastnického 
podílu  na bytových jednotkách,  za ceny nižší,  než  je  v místě  a  čase obvyklé,  je 
Právní  stanovisko  a  doporučení  právního  postupu  –  Obytný  soubor  Horní 
Proseč  –  Domovina. Po  konzultaci  a  ve spolupráci  s odbornicí  na  nakládání 
s nemovitým  majetkem  ve  vlastnictví  obcí  byla  vyhotovena  nová  Dohoda  o 
spolupráci  a  dohoda o narovnání,  kterou budou zrušeny staré  závazky města  a 
bude  určen  nový  postup  stanovující  konkrétní  vypořádání  BD  HP  a  města. 
V Dohodě  je,  mimo  jiné,  uveden  termín,  do  kdy  mohou  žadatelé  (družstevníci) 
kupovat spoluvlastnické podíly na bytových jednotkách a pozemcích. Je to proto, že 
někteří družstevníci nemají dosud splacené úvěry za koupi spoluvlastnických podílů 
na bytových  jednotkách,  když  je  kupovali  od družstva.  Družstevníkům  je 
ponechána lhůta do 31. 12. 2025.
K posouzení  daňových  dopadů  na  nabyvatele  převáděného  nemovitého  majetku 
zadalo město vyhotovení odborného stanoviska společnosti, která se specializuje na 
daňové poradenství.  Ve  Vyjádření k převodu podílu města v BD Horní Proseč 
z daňového pohledu uvádí, že pro nabyvatele je daňově výhodná varianta – koupě 
spoluvlastnického podílu města o velikosti 51 % na bytové jednotce včetně podílu 
na pozemku za cenu, za kterou budou nemovité věci kupovat i členové družstva 
v ostatních 12 objektech. Naopak se z daňového hlediska jeví jako nejméně výhodný 
bezúplatný převod. V návaznosti na stanovisko, bude ve všech případech (tj. prodej 
bytů ve všech 13 objektech) řešen převodem bytů a podílů na stavebních parcelách 
jednotně a za stejnou jednotkovou cenu.

Zároveň v rámci  majetkového narovnání vztahů mezi  městem a BD HP bude na 
město  převeden  spoluvlastnický  podíl  o  velikosti  49%  k 12 bytovým  jednotkám 
zvláštního určení  ve  12 objektech.  Tyto  byty  zvláštního určení  byly  vybudovány 
výhradně z finančních prostředků města.

Výbor pro hospodaření s majetkem města vzal dne 6. 10. 2020 předloženou zprávu 
o Narovnání  vztahů  mezi  statutárním  městem  Jablonec  nad  Nisou  a  Bytovým 
družstvem HORNÍ PROSEČ na vědomí.

K výše  uvedené  problematice  zaslalo  v prosinci  2020  Ministerstvo  vnitra  a 
Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  Společné stanovisko k převodům vlastnického 
práva nebo spoluvlastnického podílu k bytům a bytovým domům, jejichž vznik 
byl spolufinancován ze státního rozpočtu na základě zákona č. 576/1990 Sb. a 
nařízení vlády č. 481/2000 Sb. Stanovisko je rovněž přílohou této zprávy.

Nyní má město s BDHP uzavřenu smlouvu o výpůjčce,  aby existoval právní titul 
k užívání věcí nemovitých. Výpůjčka byla uzavírána vždy na rok a každoročně se 
o rok prodlužovala. Poslední výpůjčka byla schválena radou města dne 3. 12. 2020, 
a to na dobu 5 let do 31. 12. 2025.
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Rada města schválila na svém 30. zasedání, konaném dne 8. 10. 2020 usnesením 
č. RM/438/2020  návrh  Dohody  o  společném  postupu  a  dohody  o  narovnání 
č.     SO/2019/0792 (dále i jen jako Dohoda)  . Tento návrh Dohody byl připraven ve 
spolupráci s odbornicí na nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví obcí Mgr. 
Zwyrtek Hamplovou.

O schválení návrhu Dohody radou města byla informována předsedkyně Bytového 
družstva  HORNÍ PROSEČ (dále jen BD HP)  tak,  aby mohla v předem stanovený 
termín, který byl určen na 26. 10. 2020, proběhnout Členská schůze BD HP, na 
které měla být projednána a následně schválena Dohoda o společném postupu a 
dohoda  o narovnání  č. SO/2019/0792.  Členská  schůze  se  vzhledem  k  omezení 
shromažďování více osob nemohla v daný termín uskutečnit.
Hlasování členů BD HP proběhlo tedy per rollam,  Dohoda o společném postupu a 
dohoda  o  narovnání  č.     SO/2019/0792  byla  Členskou  schůzí  v     plném  znění   
schválena.
Hlasování  proběhlo  následovně:  souhlasilo  234,  nesouhlasilo:  62.  Pro  schválení 
Dohody  tedy  bylo  79,05 % oprávněných  hlasujících.  Dle  informace  předsedkyně 
BD HP byli do nesouhlasů zařazeny i hlasy družstevníků, kteří se k dané dohodě 
nevyjádřili a na výzvu k hlasování nereagovali.

Rada města schválila na svém 4. zasedání, konaném dne 21. 1. 2021 usnesením 
č. RM/23/2021/A  zveřejnění  záměru  uzavření  Dohody  o  společném  postupu  a 
dohody  o  narovnání  č.  SO/2019/0792 mezi  statutárním  městem  Jablonec  nad 
Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 262 340 
a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – 
Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128.

Dohoda  o společném  postupu  a  dohoda  o  narovnání  č.  SO/2019/0792  byla 
zveřejněna  na  úřední  desce  v plném  znění.  V  tomto plném  znění  byla  rovněž 
schválena  členskou  schůzí  BDHP.  Na dnešní  jednání  zastupitelstva  města  je 
Dohoda ke schválení předložena rovněž v plném znění, a pro její platnost o ní musí 
být hlasováno ve znění, které je uvedeno v důvodové zprávě.
Tato  Dohoda  ruší  veškeré  smluvní  závazky,  které  byly  mezi  městem  a  BDHP 
v minulosti uzavřeny v souvislosti s výstavbou bytových domů Obytného souboru 
Domovina, a nahrazuje je novou dohodou.

Přílohy: 
- Dohoda o společném postupu a dohoda o narovnání č. SO/2019/0792
- Právní  stanovisko a doporučení  právního postupu – Obytný soubor Horní 

Proseč – Domovina ze dne 24. července 2020
- Audit vzájemných pohledávek SMJN a BDHP včetně cen bytů
- Vyjádření k převodu podílu města v BD Horní Proseč z daňového pohledu
- Společné  stanovisko  Ministerstva  vnitra  a  Ministerstva  pro  Místní  rozvoj 

k dané problematice z prosince 2020
- Harmonogram projednávání dané problematiky v orgánech města 
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Statutární  město Jablonec  nad  Nisou,  se  sídlem  Mírové  náměstí  3100/19,  466  01 
Jablonec nad Nisou, IČ 262 340, zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města
(dále i jen jako město)

a

Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré Město, 
Liberec, PSČ 46001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem,  pod  spisovou  značkou  Dr  478,  IČ  25411128,  zastoupené  předsedkyní 
představenstva P. K.a místopředsedou představenstva V. K.
(dále i jen jako BDHP)

uzavírají ve vzájemné shodě tuto

d o h o d u  o  s p o l e č n é m  p o s t u p u
a

d  o h o d u  o  n a r o v n  á n í
č. SO/2019/0792

ve smyslu ust. § 1721 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění 

I.
Prohlášení o vlastnictví

A) Město prohlašuje, že je podle Rozhodnutí o povolení k trvalému užívání stavby SR/SÚ-
3577/2001  ze  dne  17.12.2001,  Kolaudačního  rozhodnutí  SR/SVÚ/-6118/2003  ze  dne 
16.12.2003,  Kolaudačního  rozhodnutí  SR/SVÚ/-4949/2003  ze  dne  13.10.2003, 
Kolaudačního rozhodnutí SR/SVÚ/-6118/2003 ze dne 16.12.2003, Kolaudačního rozhodnutí 
SR/SVÚ/-5545/2003 ze dne 31.10.2003,  Kolaudačního  rozhodnutí  SR/SVÚ-7090/2003 ze 
dne 9.2.2004, právní moc 28.2.2004 a čestného prohlášení ze dne 10.5.2004, Kolaudačního 
rozhodnutí  SR/SÚ-4561/2004  ze  dne  20.09.2004,  Kolaudačního  rozhodnutí  SR/SÚ- 
3423/2004  ze  dne  19.07.2004,  Kolaudačního  rozhodnutí  SR/SÚ-2632/2004  ze  dne 
16.06.2004, Kolaudačního rozhodnutí SR/SÚ-7322/2005 ze dne 02.02.2005, Kolaudačního 
rozhodnutí  SR/SÚ-398/2005 ze dne 02.02.2005,  Kolaudačního rozhodnutí  15482/2005 ze 
dne 20.06.2005,  Kolaudačního  rozhodnutí  17957/2005 ze dne 11.07.2005,  Kolaudačního 
rozhodnutí  12252/2005  ze  dne  19.05.2005,  vlastníkem  mimo  jiné  ideálního 
spoluvlastnického podílu o velikosti 51 % na budovách čp. 4776, 4787, 4797, 4798, 4788, 
4790,  4803,  4836,  4837,  4857,  4860,  4864,  4675  vše  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou,  obec 
Jablonec nad Nisou. Nemovité věci jsou takto zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního 
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou na LV č. 554 pro k.ú. 
Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou.
Dále  město  prohlašuje,  že  je  podle  Smlouvy  o  bezúplatném  převodu  pozemků  (zák.č. 
95/1999 Sb.)  č.  1003990212 ze dne 06.05.2002,  Smlouvy o bezúplatném převodu (§ 11 
zák.č.229/1991  Sb.) č.  smlouvy  1003990112 ze  dne  03.10.2001,  Darovací  smlouvy 
V12 137/1999 ze dne 18.1.1999, na základě zákona č. 172/1991 Sdělení MÚ v Jablonci n.N. 
ze  dne  20.1.1992  zn.72/1/92/6  a  ze  dne  30.1.1992  zn.MPO/1992,  Smlouvy  o  převodu 
vlastnictví  (zák.č.95/1999  Sb.)  ze  dne  20.12.2001  a  Smlouvy kupní ze  dne  07.07.2003, 
vlastníkem mimo jiné  st.p.č.  703/3,  st.p.č.  703/4,  st.p.č.  717/6,  st.p.č.  716,  st.p.č.  692/6, 
st.p.č. 692/7, st.p.č. 692/8, st.p.č. 692/10, st.p.č. 673/7, st.p.č. 673/8, st.p.č. 659, st.p.č. 660/4 
a st.p.č. 698/4 vše v k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou. Nemovité věci jsou 
takto  zapsány  v  katastru  nemovitostí  Katastrálního  úřadu  pro  Liberecký  kraj,  Katastrální 
pracoviště Jablonec nad Nisou na LV č. 10001 pro k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad 
Nisou.
B) BDHP prohlašuje, že je podle Rozhodnutí o povolení k trvalému užívání stavby SR/SÚ-
3577/2001  ze  dne  17.12.2001,  Kolaudačního  rozhodnutí  SR/SVÚ/-6118/2003  ze  dne 
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16.12.2003,  Kolaudačního  rozhodnutí  SR/SVÚ/-4949/2003  ze  dne  13.10.2003, 
Kolaudačního rozhodnutí SR/SVÚ/-6118/2003 ze dne 16.12.2003, Kolaudačního rozhodnutí 
SR/SVÚ/-5545/2003 ze dne 31.10.2003,  Kolaudačního  rozhodnutí  SR/SVÚ-7090/2003 ze 
dne 9.2.2004, právní moc 28.2.2004 a čestného prohlášení ze dne 10.5.2004, Kolaudačního 
rozhodnutí  SR/SÚ-4561/2004  ze  dne  20.09.2004,  Kolaudačního  rozhodnutí  SR/SÚ- 
3423/2004  ze  dne  19.07.2004,  Kolaudačního  rozhodnutí  SR/SÚ-2632/2004  ze  dne 
16.06.2004, Kolaudačního rozhodnutí SR/SÚ-7322/2005 ze dne 02.02.2005, Kolaudačního 
rozhodnutí  SR/SÚ-398/2005 ze dne 02.02.2005,  Kolaudačního rozhodnutí  15482/2005 ze 
dne 20.06.2005,  Kolaudačního  rozhodnutí  17957/2005 ze dne 11.07.2005,  Kolaudačního 
rozhodnutí  12252/2005  ze  dne  19.05.2005,  vlastníkem  mimo  jiné  ideálního 
spoluvlastnického podílu o velikosti 49 % na budovách čp. 4776, 4787, 4797, 4798, 4788, 
4790,  4803,  4836,  4837,  4857,  4860,  4864,  4675  vše  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou,  obec 
Jablonec nad Nisou. Nemovité věci jsou takto zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního 
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou na LV č. 554 pro k.ú. 
Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou.

II.
Předmět Dohody

Účastníci  této Dohody se spolu vzájemně dohodli  na uzavření této Dohody o společném 
postupu Města a BDHP a dohody o narovnání, která určuje rámcový časový harmonogram, 
společný  postup  a  vzájemnou  spolupráci  při  naplňování  jednotlivých  kroků  směřujících 
k převodu vlastnického práva k bytovým a nebytovým jednotkám, které vznikly v bytových 
domech  uvedených  v článku  I.,  a  to  zápisem  Prohlášení  vlastníka  o  rozdělení  práva 
k nemovité věci  na vlastnické právo k jednotkám podle zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský 
zákoník, do katastru nemovitostí včetně podílů na stavebních pozemcích, které jsou rovněž 
uvedeny  v článku  I.  této  Dohody,  a  současně nahrazuje  dříve  uzavřené smluvní  vztahy, 
dotýkající se předmětných nemovitostí. 
Obě strany Dohody prohlašují, že je jim znám právní stav okolností, historický vývoj, a z toho 
vyplývající právní stav věci, jakož i důvod a způsob uvažované finanční částky při vypořádání 
majetkových práv, což je v souhrnu důvodem uzavření této Dohody.
Obě  strany  Dohody  prohlašují,  že  motivem  k uzavření  Dohody  je  dostát  závazkům 
z minulostí alternativním způsobem sjednaným v této Dohodě, narovnat právní vztahy tak, 
aby  bylo  dosaženo  právní  jistoty  všech  zúčastněných,  a  aby  došlo  k realizaci  převodů 
vlastnictví, které považují obě dvě smluvní strany v souladu s dobrými mravy a plnění cílů 
města v oblasti bydlení.  

III.
Společný postup

Dohoda  deklaruje  vůli  obou  smluvních  stran  ve  vzájemném souladu  vyvinout  maximální 
možnou spolupráci ve věci uzavírání dále popsaných smluvních vztahů, přičemž smlouvy 
budou uzavírány za město a BDHP na straně jedné a na straně druhé bude nabyvatel – člen 
družstva. Kupní ceny za podíly města na bytech, nebytových prostorech a na pozemcích 
budou uhrazeny před podpisem kupní smlouvy na depozitní účet města s tím, že se město 
zavazuje, že jeho příjem z prodeje za byty, nebytové prostory a pozemky bude použit pro 
účely  rozvoje  okolí  předmětu  převodu  (např.  na  opravu  silnice  Široká  včetně  chodníků 
v návaznosti  na  v roce  2019  provedenou  velkoplošnou  opravu  asfaltového  koberce 
v komunikaci Široká) dle přiložené mapy a v souladu s územním plánem. 
Statutární město Jablonec nad Nisou prohlašuje, že zcela uhradilo svůj spoluvlastnický podíl 
o  velikosti  49  % u 12 bytů zvláštního určení,  a  proto  BDHP převede tento  podíl  městu 
v souladu s bodem 3.8. Smlouvy o společném postupu investorů č. 374 – 2001 – OR / OIV 
ze dne 19.12.2001 ve znění jejích pozdějších dodatků a v souladu s usnesením č. XVI. z 12. 
zasedání  Zastupitelstva  města  Jablonec nad Nisou konaného  dne 29.1.2004 za smluvní 
kupní ceny sjednané shora uvedenou Smlouvou o společném postupu investorů s tím, že 
tyto kupní ceny byly již zcela uhrazeny. Na ostatní členy družstva bude BDHP převádět podíl 
na jednotkách za podmínek uvedených ve stanovách družstva.
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IV.
Úhrada nákladů

Město ve spolupráci s BDHP vypracuje vzor smlouvy ve variantách fyzická osoba, manželé a 
podíloví spoluvlastníci.
Úhrada nákladů a poplatků bude řešena následujícím způsobem:

1. sepisování  kupních smluv a návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí  město 
v případě, že nabyvatel/člen družstva město o vyhotovení smlouvy požádá s tím, že 
každý nabyvatel uhradí městu finanční částku ve výši 3000 Kč za vyhotovení smlouvy 
a  finanční  částku  ve  výši  1000  Kč  za  vyhotovení  návrhu  na  vklad  do  katastru 
nemovitostí (celkem 4000 Kč)

2. správní poplatek ve výši 2000 Kč spojený s podáním návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí  uhradí  každý nabyvatel  samostatně katastrálnímu úřadu – jedná se o 
úhradu poplatku státní instituci

3. město  ponese  náklad  na  sepsání  převodních  smluv  k podílům  na  12  bytech 
zvláštního určení a na jejich vklad do katastru nemovitostí.

4. město  nechalo  na  své náklady  vyhotovit  Prohlášení  vlastníka  na  rozdělení  domů 
na bytové jednotky a uhradilo správní poplatky spojené s podáním návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí.

V.
Časový harmonogram

Smluvní  strany  se  dohodly  na  níže  uvedeném  rámcovém  harmonogramu  směřujícímu 
k převodu vlastnického práva bytů a spoluvlastnických podílů na pozemcích v jednotlivých 
následujících  krocích,  přičemž strany Dohody berou na vědomí,  že body 1.  a 2.  již  byly 
splněny:

1. rozdělení domů na bytové jednotky vkladem Prohlášení vlastníka o rozdělení práva 
k nemovité  věci  na  vlastnické  právo  k jednotkám  podle  zákona  č. 89/2012  Sb., 
občanský zákoník, do katastru nemovitostí 

2. výpočet kupních cen od auditorské společnosti ATLAS AUDIT s.r.o. dle vloženého 
Prohlášení vlastníka

3. rada města schválí návrh „Dohody o společném postupu a Dohody o narovnání“
4. členská schůze BDHP schválí „Dohodu o společném postupu a Dohodu o narovnání“
5. rada  města  schválí  zveřejnění  záměru  uzavřít  „Dohodu  o  společném  postupu  a 

Dohodu o narovnání“
6. zastupitelstvo města schválí „Dohodu o společném postupu a Dohodu o narovnání“
7. BDHP předá městu přesný seznam nabyvatelů
8. Rada města schválí zveřejnění záměru prodeje jednotlivých bytových a nebytových 

jednotek a podílu na stavebních pozemcích
9. Zastupitelstvo  města  schválí  prodej  spoluvlastnického  podílu  o  velikosti  51  % na 

bytech a  nebytových prostorech pro  členy  družstva včetně příslušného  podílu  na 
stavebních pozemcích a  převod  spoluvlastnického  podílu  o  velikosti  49  % na 12 
bytech zvláštního určení

10. zaslání první (vzorové) převodní smlouvy uzavřené s jedním konkrétním kupujícím na 
katastrální  úřad.  Poté, co vzorová smlouva bude vložena do katastru nemovitostí, 
budou podle tohoto vzoru vyhotovovány smlouvy o převodu s dalšími členy družstva.

VI.
Ostatní ujednání

Strany smlouvy berou na vědomí, že tato Dohoda plně nahrazuje dříve uzavřené smluvní 
vztahy smluvních stran dotýkající se předmětných nemovitostí, a proto ode dne uzavření této 
Dohody neexistuje nárok na jiný převod nebo prodej nemovité věci, která je předmětem této 
Dohody.
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Obě strany se vzájemně dohodly,  že Město umožní nabyvatelům bytových a nebytových 
jednotek realizovat převod až do 31. 12. 2025. Město začne s do té doby nepřevedenými 
podíly města na bytových a nebytových jednotkách volně nakládat až po 31. 12. 2025.

VII.
Schvalovací doložka

Tato Dohoda byla schválena radou města na jejím ….. zasedání konaném dne xx. xx. 2020 
usnesením číslo ……………………..

VIII.
Účinnost

Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

IX.
Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s tím, že každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních.
Dohodu  je  možno  měnit  a  doplňovat  pouze  formou  písemných  očíslovaných  dodatků 
odsouhlasených oběma účastníky smlouvy.  Případné dodatky tvoří  nedílnou součást  této 
smlouvy.
Účastníci shodně prohlašují, že Dohoda byla sepsána svobodně a vážně, nebyla ujednána 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a souhlasí s jejím zněním bez výhrad.

Na důkaz toho připojují své podpisy

Jablonec nad Nisou 

......................…………..… ....................................……………….…
Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ statutární  město  Jablonec  nad  Nisou 
P. K. RNDr. Jiří Čeřovský
předsedkyně představenstva primátor města

......................…………..…
Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ
V. K.
místopředseda představenstva

Za věcnou správnost:
Ing. Libuše Pavízová
Vedoucí majetkoprávního oddělení
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Černou čarou je vyznačeno území, do jehož rozvoje budou použity finanční 
prostředky  z prodeje  bytů  a  pozemků  a  úsek  silnice  Široká,  který  bude 
opraven (včetně chodníků) ze stejných finančních prostředků.
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ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bilému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice

ATLAS
@)

ALjDřř

Statutární město Jablonec nad Nisou

AUDIT VZÁJEMNÝCH POHLEDÁVEK
STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

A BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORNÍ PROSEČ
VZEŠLÝCH ZE SPOLUVLASTNICTVÍ A SPRÁVY

SPOLEČNÉ VĚCI - BYTOVÝCH DOMŮ SOl, S02 A S03
V LOKALITĚ HORNÍ PROSEČ

Aktualizace stavu k 31. 12. 2018

Březen 2020



Zpráva z

auditu vzájemných pohledávek statutárního města
Jablonec nad Nisou a Bytového družstva HORNÍ PROSEČ

vzešlých ze spoluvlastnictví a správy společné věci - bytových
domů SOl, S02 a S03 v lokalitě Horní Proseč

Aktualizace stavu k 31. 12. 2018

Název:
Sídlo:
IČO:

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
00262340

Při posuzování pohledávek a závazků vzniklých z titulu předmětu auditu vycházel auditor
z dokumentů předložených pracovníky Magistrátu města Jablonec a předsedkyní Bytového
družstva HORNÍ PROSEČ.

Při prověřování hodnoty vzájemných pohledávek a závazků byly použity informace získané
zejména v rámci osobních schůzek s pracovníky Magistrátu města Jablonce nad Nisou
v budově magistrátu a následně s předsedkyní Bytového družstva HORNÍ PROSEČ v sídle
společnosti Interma BYTY, akciová společnost za účasti pracovníků této společnosti.

Dokumenty, které výše uvedené subjekty předkládaly, byly v souladu a nebyly mezi nimi
zjištěny žádné rozdíly. V některých případech se jednalo o dokumenty totožné, pocházející
od společnosti lnterma BYTY, akciová společnost, která vykonává správu dotčených
nemovitostí.

Na základě výše uvedených zjištění došel auditor k názoru, že obě strany vycházejí
ze smluvních vztahů doložených během kontroly, plní je a nezpochybňují jejich platnost,
a proto se soustředil na vyčíslení hodnoty vzájemných pohledávek a závazků, nezabýval se
právními aspekty uzavřených smluvních vztahů.

Pro správné vyčíslení vzájemných pohledávek a závazků je třeba oddělit úlohu statutárního
města Jablonec nad Nisou jako spolupodílníka nemovitostí v hodnotě 51 % od úlohy člena
družstva z titulu splacení členského vkladu ve výši 5 407 tis. kč za 12 bytových jednotek
zvláštního určení. Auditor ověřil, že pohledávky a závazky statutárního města Jablonec
nad Nisou jako člena družstva jsou průběžně fakturovány a vyrovnávány a soustředil se
zejména na pohledávky a závazky statutárního města Jablonec nad Nisou jako spolumajitele
nemovitostí. Auditor provedl detailní kontrolu vyúčtování za rok 2017 a rok 2018
předloženého správcem nemovitostí a neshledal žádné chyby a nedostatky.

Auditor se zabýval pohledávkami a závazky nejen vyčíslenými, ale vyčíslil i hodnoty
vzájemných pohledávek či závazků vzniklých z titulu plnění smluv o spoluvlastnictví a správě
společné věci. Při této Činnosti byla auditorovi poskytnuta plná součinnost všech
zúčastněných stran.
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Některé zásadní dokumenty - prohlášení vlastníka k jednotlivým bytovým domům a znalecké
posudky pro stanovení cen pozemků pod jednotlivými domy byly dodávány postupně během
ověřování. Auditor zpracoval tuto zprávu až po obdržení výše uvedených dokumentů (údaje
z katastru nemovitostí byly k dispozici až na koči měsíce ledna 2020).

Zároveň bylo zjištěno, že některé dokumenty byly již skartovány, a proto byl auditor omezen
doložitelností jednotlivých dokumentů. V potaz byly dány pouze pohledávky a závazky,
které byly řádně doloženy a zdokumentovány.

I
I
I
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Na základě předložených dokumentů učinil auditor následu jící zjištění:

Etapa 1(Bytový dům S03)

· Město ve své účetní evidenci eviduje spoluvlastnický podíl na BD etapy 03
v pořizovací ceně ve výši 15 508 tis. KČ; hodnotu zastavěných pozemků vyčíslil
znalec ve výši 730,4 tis. KČ.
Částku spojenou s vybudováním infrastruktury vztahující se pouze k etapě 03
nelze jednoznačně z účetní evidence stanovit.

· Město neeviduje závazek za BDHP z titulu spoluúčasti na výstavbě bytového
domu ve výši 2 553 tis. KČ - finanČní podíl družstva na výstavbě bytového domu,
který je v majetku města. Nicméně tato Částka nebyla uznána městem jako
způsobilá k vzájemnému započtení, a proto ji auditor nezahrnuje do konečného
vyrovnání.

Konečná pohledávka města činí dle Yýpočtu 730,4 tis. KČ z titulk
převodu pozemku, na němŽje nemovitost umíStěna

Etapa II (Bytové domy SOl a S02)

l
04

W

M

· Město ve své účetní evidenci eviduje spoluvlastnický podíl na BD etapy 01,02
v pořizovací ceně ve výši 74 880 tis. KČ; spoluvlastnický podíl na BD bytech
zvláštního určení ve výši 11 407 tis. KČ; hodnotu zastavěných pozemků
ve výši 3 053 tis. KČ. Hodnota vkladu do bytového družstva ve výši 5 407 tis. KČ je
zahrnuta do pořizovací ceny spoluvlastnického podílu na bytových domech.
Město ve své účetní evidenci odděleně neeviduje svůj podíl na bytovém družstvu,
ten je v účetní evidenci zahrnut pod pořizovací cenu spoluvlastnického podílu
na bytových domech. Tyto částky spolu tvoří základ hodnoty pohledávky
pro budoucí vypořádání vztahů s bytovým družstvem.
jistá výše pohledávky města pro budoucí vypořádání je Částka přijaté a městem
vynaložené podpory bydlení ve výši 80 880 tis. KČ a hodnota zastavěných
pozemků vyčíslená znalcem ve výši 4 275,2 tis. KČ.

· Město neeviduje závazek za BDHP z titulu spoluúčasti na výstavbě bytových
domů a infrastruktury ve výši 64 889 tis. KČ - finanční podíl družstva
na výstavbě infrastruktury a bytových domů, které jsou v majetku města.

Konečná pohledávka města činí dle výpočtu 15 991 tis. KČ z titulu stavby
bytoyých domů a 4 275,2 tis. KČ z titulu převodu pozemků, na nichŽjsou
bytové domy umístěny, celkem tedy 20 266,2 tis. KČ.

l
l
l
l

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditom
ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice
Číslo auditorského oprávnění 300

Ing. To Ba
Číslo auditorského oprávnění 1122

V Čelákovicích, dne 12. 03. 2020
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Přílohy:

Příloha č. l - Základní zjištění k etapě 03; 01,02

Příloha č. 2 - Pohledávky a závazky z titulu realizace výstavby

Příloha č. 3 - Vstupní cena projektů

Příloha č. 4 - Rozpis pohledávek města za jednotlivými domy BDHP
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l Příloha Č. 1

f
l
Ĺ
l
l
l

Základní zjištění vztahující se k ověření vzájemných pohledávkových a závazkových vztahů
statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen ,,město") s Bytovým družstvem HORNÍ
PROSEČ (dále jen ,,BDHP") v rámci etap 03; 01,02 spojených s vybudování bytových domů
v lokalitě Horní Proseč na základě provedeného šetření jsou shrnuty v dále uvedených
bodech.
Popis zjištění vycházel ve svém základu z následujících základních zdrojových dokumentů:

· Smlouva č. 611-1999 ORION
" Smlouva č. 374-2001-OR/ON o společném postupu investorů
" výpis z katastru nemovitého majetku
" Opis účetní evidence města - spoluvlastnického podílu na bytových jednotkách

s BDHP a podílu na družstevním podílu BDHP

" výpisy z katastru nemovitostí k jednotlivým domům dokládající výměru
jednotlivých domů a bytů

" Znalecké posudky stanovující cenu pozemků pod nemovitostmi

l Etapa 03

zjištění:

l

· Městc přediožiio k etapě 03 - l BD a,b,c,d, č.p. 4675 smlouvu č. 611-1999-
ORION uzavřenou s BDHP. Jedná se celkem o 45 bytových jednotek.
BD - zkratka pro označeni bytového domu.

" Smlouva obsahuje částku vynaloženou městem na vybudování jednoho BD
společně s BDHP v částce 14 400 tis. KČ.

" Smlouva obsahuje závazek města k bezúplatnému převodu majetku na BDHP
po 20 letech a 30 dnech od kolaudačního rozhodnutí.
Kolaudace proběhla v roce 2001.

" Hodnota příspěvku na vybudování infrastruktury ze strany města byla
ve výši 3 000 tis. KČ (vyplynulo z dokumentů doložených ke schvalování
závěrečného účtu) a část vybudované infrastruktury byla součástí smluvního
ujednání smlouvy č. 374-2001-OR/OIV o společném postupu investorů k etapě
01,02. Celková částka byla ve výši 23 898 tis. KČ.

" Město čerpalo podporu na spolufinancování výstavby bytového domu
z Ministerstva pro místní rozvoj Ceské republiky.

" BD včetně pozemku je zastaven ve prospěch Českomoravské hypoteční banky
a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

" Částka vynaložených prostředků BDHP na etapu 03 dle smlouvy byla
ve výši 19 507 tis. KČ. Příspěvek na infrastrukturu BDHP nebyl v žádné
smlouvě identifikován.

" Celkem podíl města na investičních nákladech včetně infrastruktury byl
ve výši 17 400 tis. Kč, což představuje 47,15 % na celkových investičních
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výdajích, bdhp pak vynaložilo 19 507 tis. Kč, což představuje 52,85 %
na celkových investičních výdajích investiční akce.

" Dle katastru nemovitostí je spoluvlastnický podíl města ve výši 51 % a DBHP
ve výši 49 %.

" Město v účetní evidenci eviduje spoluvlastnický podíl na BD 03
ve výši 15 508 tis. Kč, vložený pozemek do projektu par. č. 698/4
o výměře 737 m2 v částce 515 900 KČ, v průběhu roku 2019 bylo provedeno
ocenění hodnoty pozemku znalcem a stanovena reálná cena ve výši
730,4 tis. KČ. Částka spojená s vybudováním infrastruktury uvedená na kartě
majetku zařazeného do užívání v roce 1997 č. k. MUJNHZ3025UM je ve výši
31 127 tis. KČ a dále pak na kartě majetku zařazeného do užívání v roce 1997
Č. k. MUJNHZ302BH9 ve výši 6 940 tis. Kč a Č. k. MUJNHZ3025VH ve výši
272 tis. KČ je samostatné evidovaná v účetní evidenci města. Nelze však z této
evidence jednoznačně provést přiřazení této hodnoty k jednotlivým etapám.
Město tuto částku v majetkové evidenci spíše vykazuje podle druhů vztaženou
k oblasti Horní Proseče.

Závěr:

" Smlouva č. 611-1999 ORION počítá s bezúplatným převodem BD etapa 03
spoluvlastnického podílu na BDHP po uplynutí vymezené lhůty od data
kolaudace.

" Smlouva č. 611-1999 OR/OIV neřeší vypořádání stavebního pozemku,
ani způsob jeho ocenění.

" Smlouva č. 61!-1999 ORION neřeší vypořádání infrastruktury vztahující se
k etapě 03 ve vlastnictví města na BDHP.

" Město ve své účetní evidenci eviduje spoluvlastnický podíl na BD
v pořizovací ceně ve výši 15 508 tis. KČ; hodnotu zastavěných
ve výši 516 tis. KČ, v průběhu roku 2019 bylo provedeno ocenění
Eozemku znalcem a stanovena reálná cena ve výši 730,4 tis. KČ
Cástku spojenou s vybudováním infrastruktury vztahující se pouze k
nelze jednoznačně z účetní evidence identifikovat.

etapy 03
pozemků
hodnoty

etapě 03

" Spoluvlastnický podíl a pozemek jsou zastaveny ve prospěch Českomoravské
hypoteční banky a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

" jistá výše pohledávky města pro budoucí vypořádání je hodnota pozemků
zastavěných stanovená znalcem ve výši 730,4 tis. KČ

Etapa 01,02
zjištění:

" Město předložilo k etapě 01 - a,b,c,e; 02 - a,b,c,d,e,Eg,h - 12 BD smlouvu
č. 374-2001-OR/OIV o společném postupu investorů uzavřenou s BDHP.
Jedná se o 236 bytových jednotek a 12 jednotek zvláštního určení.

" Smlouva obsahuje částku vynaloženou městem na vybudování 12 BD společně
s BDHP v částce 74 880 tis. Kč; podíl na bytech zvláštního určení v počtu 12
ve výši 6 000 tis. KČ z dotace a 5 407 tis. KČ z prostředků města. Ze smlouvy
vyplývá, že částka ve výši 5 407 tis. KČ byla vynaložena na získání

7 Z 9



druŽstevních podílů se zvláštními rozhodovacími právy města k těmto bytům
při jejich obsazování.

" Hodnota příspěvku na vybudování infrastruktury ze strany města byla
ve výši 23 898 tis. KČ a byla součástí smluvního ujednání smlouvy Č. 374-
2001-OR/OřV o společném postupu investorů k etapě 01,02, ale týkala se
vybudování infrastruktury etapy 03,04,05, a proto se hodnota infrastruktury
nevztahuje k dané etapě.

" Smlouva obsahuje závazek města k převodu majetku na BDHP po 20 letech
a 30 dnech od kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí je z roku 2004.

" Město čerpalo podporu na spolufinancování výstavby bytového domu
ze Státního fondu rozvoje bydlení.

" Bytový dům včetně pozemku jsou zastaveny ve prospěch Českomoravské
hypotéční banky a Státního fondu rozvoje bydlení.

" Částka vynaložených prostředků BDHP na etapu 01,02 na investičních
nákladech BD dle smlouvy byla ve výši !70 049 tis. Kč, podíl města byl
ve výši 5 407 tis. KČ. Příspěvek na infrastnikturu BDHP k etapě 01, 02 byl
ve výši 9 861 tis. Kč, podíl na projektových a inženýrské činnosti a zařízení
staveniště byl ve výši i0 154 tis. KČ.

" Celkem podíl města na investičních nákladech BD bez infrastruktury byl
ve výši 80 880 tis. Kč, což představuje 29,27 % na celkových investičních
výdajích, 3dhp s vkladem města pak vynaložilo 195 471 tis. KČ,
což představuje 70,73 % na celkových investičních výdajích spojených
s pořízením BD. Podíl města na investičních nákladech bez infrastruktury
s vyloučením hodnoty bytů zvláštního určení byl ve výši 74 880 tis. KČ,
což představuje 24,94 % na celkových investičních výdajích spojených
s výstavbou BD v etapě 01,02.

" Dle katastru nemovitostí je spoluvlastnický podíl města ve výši 51 % a BDHP
ve výši 49 %. Hodnota nepeněžního plnění získaného na základě rozdílu
mezi hodnotou vynaloženou městem a zapsaným podílem na hodnotě majetku
Činí [51 % * (74 880 tis. KČ + 6 000 tis. KČ + 185 607 tis. KČ)
= 135 908 tis. KČ] - 80 880 tis. KČ = 55 028 tis. KČ. Tuto hodnotu lze
považovat za závazek města vůči BDHP z titulu jiného majetkového
prospěchu.

" Prostředky vynaložené na infrastrukturu v dané etapě městem byly
ve výši 23 898 tis. KČ a BDHP ve výši 9 861 tis. KČ. Celkem v částce
33 759 tis. KČ. Částku vynaloženou BDHP ve výši 9 861 tis. KČ můžeme
považovat za částku, která by měla být převedena do majetku města. Jedná se
tedy o další závazek města z titulu vypořádání infrastruktury vůči BDHP.

" Město v účetní evidenci eviduje spoluvlastnický podíl na BD etapy 01,02
ve výši pořizovací ceny 86 831 tis. KČ. Pořizovací cena v sobě obsahuje
dle názoru auditora i podíl města na družstevních podílech z titulu financování
bytů zvláŠtního určení ve výši 5 407 tis. KČ. Sečteme-li Částky ze smlouvy
o společném financování etapy 01,02, potom se u financování pouze bytových
domů spolu s částkou vkladu do podílů družstva dostaneme na částku
86 287 tis. KČ, která koresponduje s účetní evidencí. Hodnota vložených
pozemků oceněných v účetní evidenci do etapy 01,02 byla v částce
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3 053 tis. KČ, v průběhu roku 2019 bylo provedeno ocenění hodnoty pozemků
znalcem a stanovena reálná cena ve výši 4 275,2 tis. KČ. Částka spojená
s vybudováním infrastruktury ze strany BDHP byla ve výši 9 861 tis. KČ,
ze strany města bylo na infrastrukturu v této etapě projektu Horní Proseč
vynaloženo 23 898 tis. KČ. Město ve své účetní evidenci eviduje hodnoty
vynaložené s vybudováním infrastruktury v lokalitě HP, která však není
důsledně rozdělena na jednotlivé etapy výstavby BD v Horní Proseči.

Závěr:

l
I

" Smlouva č. 374-2001-OR/OIV počítá s převodem spoluvlastnického podílu
BD etapa 01,02 na BDHP po uplynutí vymezené lhůty od data kolaudace.

" Smlouva č. 374-2001-OR/ON neřeší převod zastavěných pozemků, ani
způsob jejích ocenění.

" Smlouva č. 374-2001-OR/OIV neobsahuje ujednání o vypořádání
infrastruktury vztahující se k etapě 01,02 evidované ve vlastnictví města.

" Spoluvlastnický podíl a pozemky jsou zast&vené ve prospěch Českomoravské
hypoteční banky a Státního fondu rozvoje bydlení.

" Město ve své účetní evidenci eviduje spoluvlastnický podíl na BD etapy 01,02
v pořizc.vací ceně ve výši 74 880 tis. Kč; spoluvlastnický podíl na BD bytech
zvláštního určení ve výši 11 407 tis. KČ; hodnota zastavěných pozemků
ve výši 3 053 tis. KČ. Město ve své účetní evidenci odděleně neeviduje svůj
podíl na bytovém družstvu, ten je v účetní evidenci zahrnut pod pořizovací
cenu spoluvlastnického pcdílu na bytc'výcř, domech. Tyto Částky spolu tvoří
základ hodnoty pohledávky pro budoucí vypořádání vztahů s bytovým
družstvem. Jistá výše pohledávky města pro budoucí vypořádání je částka
přijaté a městem vynaložené podpory bydlení ve výši 80 880 tis. KČ a hodnota
zastavěných pozemků vyčíslená znalcem ve výši 4 275,2 tis. KČ.

" Město ve své účetní evidenci neviduje hodnotu nepeněžního plnění, který lze
považovat za závazek města vůči BDHP, získaného r.a základě rozdílu
mezi hodnotou vynaloženou městem a zapsaným podílem na hodnotě majetku
v celkové výši 55 028 tis. KČ.

" Město ve své účetní evidenci neviduje hodnotu nepeněžního plnění, který lze
považovat za závazek města vůči BDHP, získaného na základě vybudované
infrastruktury BD HP v celkové výši 9 861 tis. KČ.

E

l
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PohledávW azávazWztitulu realizace výstavby dle smlouwo dílo Ev. Č. 375-2001-0R/Olvze dne19.12.2001
včetně dodatků1až9

Bytové domy proj činnost Staveniště "Infrastruktura Celkem ' PocÍQ na ceně
Město 80 880,00 0,00 0,00 23 898,00 104 778,00 34,90%
Družstvo 175 456,00 4 137,00 6 014,00 9 861,00 195 468,00 65,10%
Celkem 256 336,00 4137,00 6 014,00 33 759,00 300 246,00 100,00%

Bytové domy proj čInnost IStaveniště Celkem " """" "poäíi na"ŔN Přepočteno Rozdíl
Město 80 880,00 0,00 0,00 80 880,00 51,00% 135 908,37 -55 028,37
Družstvo 175 456,00 4 137,00 6 014,00 185 607,00 49,00% 130 5'78,63 55 028,37
Celkem 256 336,00 4 137,00 6 014,00 266 487,00 100,00% 266 487,00 0,00

-Infrastruktura Podíl na KN Přepočet Rozdíl " "
Město 23 898,00 100,00% 33759 -9 861,00
Družstvo 9 861,00 0,00% O 9 861,00
Celkem 33 759,00 100,00% 33759 0,00

"" Byt.domy + VNP lnfrastuktura Celkem

Město -55 028,37 -9861 -64 889,37 iá;azek města
Družstvo i 55 028,37 9861 64 889,37 Pohledávka za městem
Celkem O O O



'

Příloha č. 3

Bytové doby pořízené v rámci etapy I

objekt Tech. Název
U Tenisu č.p.4675-st.p.č.698/4

výměra Výměra výměra Hodnota
č.p. St.p.č. BDHP Město celkem Cena pořIzenI dotace

4675 698/4 2 016,14 0,00 2 016,14 33 907 000,00 14 400 000,00

Bytové doby pořízené v rámci etapy II

objekt
Ola
Dlb
DIC
Ole
02a
02b
02c
02d
02e
02f
02g
02h

Tech. Název
Široká 21/4787-st.p.č.703/4
Široká 24/4798-st.p.č.716
Široká 26/4797-st.p.č.717/6
Široká 8/4864-st.p.č.660/4
U Tenisu 17/4776-dům 02a-st.p.č.703/3
Široká 22/4788-st.p.č.692/6
Široká 20/4790-st.p.č.692/7
Široká 18/4803-st.p.č.692/8
Široká 16/4836-st.p.č.692/10
Široká 14/4837 st.p.č.673/7
Široká 12/4857-st.p.č.673/8
Široká 10/4860-st.p.č.659

Výměra
č.p. St.p.č. BDHP

4787 703/4 1 633,91
4798 716 1629,16
4797 717/6 1624,73
4864 660/4 1626,54
4776 703/3 1186,12
4788 692/6 1186,16
4790 692/7 1187,38
4803 692/8 1189,38
4836 692/10 1189,29
4837 673/7 1189,30
4857 673/8 1189,30
4860 659 1183,56

16 014,83

výměra
Město

59,05
59,05
57,73
57,59
59,25
59,25
59,25
59,25
59,25
59,25
59,25
59,25

707,42

Výměra Hodnota
celkem Cena pořÍzenj dotace

1 692,96 23 932 872,00 7 356 083,42
1 688,21 24 163 185,00 8 200 000,00
1 682,46 24 198 028,00 8 200 000,00
1 684,13 25 801 400,00 7 000 000,00
1 245,37 19 081 439,00 6 000 000,00
1 245,41 19 081 439,00 6 710 000,00
1 246,63 19 081 439,00 6 710 000,00
1 248,63 19 650 153,00 5 700 000,00
1 248,54 20 378 143,00 6 000 000,00
1 248,55 20 040 607,00 6 000 000,00
1 248,55 20 350 605,00 6 080 000,00
1 242,81 20 576 912,00 6 500 000,00

16 722,25 256 336 222,00 80 456 083,42
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Příloha č. 4

Bytové domy pořízené v rámci etapy l

objekt Tech. Název

U Tenisu č.p.4675-st.p.č.698/4

Bytové domy pořízené v rámci etapy II

objekt Tech. Název

Č.p. výměra Cena Cena Cena
nemovitosti Pozemku celkem

4675 18 636 ' 0,00 430 400,00 730 400,00

Č.p. výměra

02h
02g
02f
02e
02a
02d
02c
02b
Ole
Ola
Dlb
DIc

Široká 10/4860-st.p.č.659
Široká 12/4857-st.p.č.673/8
Široká 14/4837-st.p.č.673/7
Široká 16/4836-st.p.č.692/10
U Tenisu 17/4776-dům 02a-st.p.č.703/3
Široká 18/4803-st.p.č.692/8
Široká 20/4790-st.p.č.692/7
Široká 22/4788-st.p.č.692/6
Široká 8/4864-st.p.č.660/4
Široká 21/4787-st.p.č.703/4
Široká 24/4798-st.p.č.716
Široká 26/4797-st.p.č.717/6

4860 11860
4857 12066
4837 11825
4836 11825
4776 11825
4803 11825
4790 11907
4788 11866
4864 16324
4787 16888
4798 16349
4797 16296

160856

Cena Cena Cena
nemovitosti Pozemku celkem
1 179 025,09 295 200,00 1474 225,09
1 199 503,94 295 200,00 1 494 703,94
1 175 545,67 294 200,00 1 469 745,67
1 175 545,67 295 200,00 1 470 745,67
1 175 545,67 291 400,00 1466 945,67
1 175 545,67 293 300,00 1 468 845,67
1 183 697,45 295 200,00 1478 897,45
1 179 621,56 295 200,00 1474 821,56
1 622 799,80 480 300,00 2 103 099,80
1 678 868,11 480 300,00 2 159 168,11
1 625 285,09 480 300,00 2 105 585,09
1 620 016,26 479 400,00 2 099 416,26

15991000 4275200 20266200
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Cdborné stanovisko KODAP

Zadavatel:
Adresa:
IČ:
dále ,,zadavatel"

Statutární město jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19, 466 01jablonec nad Nisou
25702556

vYjádřenj k převodu podílu města v BD Horní Proseč z daňového pohledu

KODAP jablonec, s.r.o., společnost pro daňové poradenství (dále uváděna jako ,,poradce"), je právnickou
osobou oprávněnou vykonávat daňové poradenství a je k tomuto účelu řádně registrována Komorou
daňových poradců ČR. je povinna řídit se při poskytování služeb daňového poradenství zákonem č.
523/1992 Sb. o daňovém poradenství, neboť je poskytuje prostřednictvím oprávněných osob - daňových
poradců. Ze zákona o daňovém poradenství vyplývá, že nese za kvalitu a správnost svých služeb plnou

.odpovědnost.

1. Popis situace:

Na základě popisu situace v obdrženém dokumentu od zadavatele s názvem ,,Narovnáni vztahů mezi
Statutárním městem jablonec nad Nisou a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ" podávám niže vyjádřenľ a
odborné stanovisko.

2. obecný daňový a právni rámec:

2.1. Bytová družstva

Bytová družstva patří podle §1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích mezi obchodní
korporace, tedy mezi právnické osoby a jako takové mj. podléhá podle §17 zákonu č. 586/1992 Sb. o
daních z příjmů (dále jen ZDP). Vzhledem ktomu, že se ve vztahu BDHP k Magistrátu jedná o propojené
osoby podle §23 odst. 7 b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platné znění, musí být cena, za
kterou by nemovitosti družstva kupovala cenou obvyklou.
V případě bezplatného převodu, podle obecných ustanovení o předmětu daně uvedených v §18 zdp jsou
předmětem daně rovněž bezúplatné příjmy. Osvobozeni některých úplatných příjmů je definováno v §19
zdp, výčet osvobozených příjmů je uveden v §19b ZDP.

Také u bytového družstva se pro zjištění základu daně vychází z účetnictví vedeného podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZoÚ) a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. (dále jen
prováděcí vyhláška), pro podnikatele, pokud zvláštní předpis nebo ZDP nestanoví jinak (viz ustanoveni §
23 odst. 10 ZDP).

Novelou zákona o účetnictví i prováděcí vyhlášky došlo s účinností od 1. 1. 2016 k řadě změn ve
vykazováni a účtování některých položek.
Vykazováni darů bylo sjednoceno s principy mezinárodních účetních standardů IAS/1FRS. přijetí daru je tak
od roku 2016 považováno podle charakteru daru za provozní či finanční výnos běžného období. V případě,
že by se jednalo o přijatý dar osvobozený dle ZDP od daně z příjmů, vyloučil by se tento výnos jako
nezdanitelný v daňovém přiznáni.

Ve Vašem případě se jedná o zvažované převody spoluvlastnického podílu ve výši 51 % na nemovité
věci (budova bytového domu - tedy dlouhodobý hmotný majetek). Po převodu tohoto podílu by byla
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KODAP

bytové družstvo 100% vlastníkem nemovité věci. v účetnictvi bd bude přijaté bezúplatné plnění v podobě
nabyti spoluvlastnického podílu na nemovité věci zaúčtováno v souladu s účetními předpisy. Na
základě ustanovení § 25 prováděcí vyhláŠky a Českého účetního standardu pro podnikatele (ČUŠ) č. 13
bod 5.1.1 písm. i) by bd přijatý bezúplatný příjem v účetnictví zaúčtovat ve prospěch účtu účtové skupiny
64 - Jiné provozní výnosy souvztažně s příslušným účtem dlouhodobého majetku (031,021 atp.).
Neméně důležitá otázka je ve stanovení správné výše ocenění bezúplatného příjmu pro účely účetnictví a
také daní. V souladu s § 25 odst. 1 písm. l) ZoÚ se majetek v případech bezúplatného nabytí ocení
reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Aktuálni cena dle předpisů upravujÍcÍch oceňování majetku se uplatní rovněž pro daňové účely. Nelze si
tedy v tomto případě cenu za bezúplatný převod stanovit mezi oběma zúčastněnými subjekty dle
vlastního rozhodnutí.

Bezúplatný příjem z převodu spduviastnického podílu na nemovité věci není bohužel u BDHP
osvobozen od daně z příjmů právnických osob a není to ani příjem, který by byl podle ZDP vyloučen
z předmětu daně. Bytové družstvo tak zdaní tento bezúplatný příjem dani z příjmů právnických osob, a
to ze základu daně ve výši ceny zjištěné ke dni nabytí dle předpisů upravujÍcÍch oceňování.

Daň z nabyti nemovitých věcí není potřeba řešit, protože byla zrušena, /egis/at/vn/ proces byl na konci
června ukončen. Nicméně ani podle stávaj/c/ho zákona by nebyl tento převod předmětem daně, protože
předmětem daně je pouze úplatný převod nemovitosti.

Co se týká následného převodu podílů na družstevníky, předpokládám tedy už prostřednictvím převodu
z BDHP přímo na ně 100% tak tam je to bez problémů, protože tento příjem je osvobozen podle § 4 odst.1
zg) zákona č. 586/1992, Zákona o dani z příjmů, v platném znění.

2.2. Družstevníci

l
; ·
í ,
i

l

Podle § 4 odst. 1 písm. zg) zákona o daních z příimů je od daně z příjmů osvobozen příjem z nabytí
vlastnického práva k rodinnému domu nebo jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní
nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li
nabyvatelem fyzická osoba, která je členem bytového družstva, který je nájemcem tohoto rodinného
domu nebo jednotky ve vlastnictví družstva a který se sám nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho
pořízenI členským vkladem. Pokud v daném případě družstvo vlastni 49 % bytové jednotky, bude na
straně nabyvatele {fýzické osoby) od daně z příjmů osvobozeno 49 % hodnoty předmětné bytové
jednotky. Družstvo jako spo|uvjastník dané bytové jednotky nemůže na nabyvatele převést vÍce práv, než
kolik mu náleží, tj. nemůže na svého člena převést celou bytovou jednotku, ale pouze část, která je v jeho
vlastnictví jako spo1uvlastníka dané věci.

zbývající hodnota převáděné bytové jednotky bude zdanitelným příjmem podle § 10 zákona o daních z
Égýimů. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o nepeněžní příjem, je třeba ho v souladu s § 3 zákona o daních z
přiimů ocenit podle oceňovacích předpisů platných ke dni nabyti, tj. podle zákona č. 151/1997 Sb, o
oceňování majetku, ve znění pozdějšich předpisů a vyhláŠky Č. 441/2013 Sb,, oceňovací vyhláška, ve znění
pozdějších předpisů.

Družstevníkovi by tedy vzniknul bezúplatný příjem, který by musel zdanit a vycházelo by se z ceny
zjištěné právními předpisy, myšleno tím těch 51% podílu SMJN. To by bylo poměrně hodně drahé - 15%
daně z vysokého základu!
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Celkově tedy se dá říci, že vzhledem k pop isovaným skutečnostem bezúplatný převod nelze doporučit.

3. Navrhované řešeni :

prodej objektů smjn - 51 % podíl na bytech a celý pozemek družstevníkům za ,,zůstatkovou cenu" a
současně BDHP převede 49 % na družstevníky

Tato varianta se mi jeví jako optimální z několika pohledů.
Pokud se převod podílů na bytových jednotkách SMJN a BDHP na družstevníky provede v jeden den a
nejlépe prostřednictvím jedné kupní smlouvy, tak je to optimální varianta, protože nevznikne titul
,,spojené osoby" mezi družstevníkem a SMJN z důvodů vfastnictvÍ svých podílů na jedné bytové jednotce.
Pokud by tedy BDFIP svůj podíl převedlo na družstevníky bezúplatně dřive, bude muset SMJN ,,dodanit" ve
svém daňovém přiznání podíl z ceny sjednané na cenu ,,obvyklou" stanovenou podle právních předpisů
(odhad nemovitosti).
Cena za kterou bude proveden odkup podílu SMJN vychází z auditu nezávislé společnosti a představuje
sumu pohledávek SMJN a bdhp vzešlých ze spoluvlastnictví a správy společné věci - bytových domů SOl,
S02 a SO3 v lokalitě Horní Proseč. je to cena smluvní mezi nespojenými osobami a celý postup podle další
studie není v rozporu s předpisy a zákony, kterými se musí zastupitelstvo města řídit.

Pro družstevníka bude cena, kterou zaplatí SMJN nabývací cenou majetku se kterou může dále pracovat -
tedy uplatnit ji případně jako zdanitelný výdaj, pokud by nemcvitost dále prodával mimc režim
csvobozeni od daně z příjmů.
Bezúplatný příjem podílu od BOH? bude mít družstevník csvobozen podle § 4 odst. 1 písm. zg) ZDP
Pro SMJN nebude problém, příjem ve výši sjednané ceny zdaní a pro BDHP nebude žádný daňový dopad.

Daň z nabytí nemovitých věci nemusíme nyní řešit.

jménem KODAPjablonec, s.r.o.
Ing. Robert Hrádek - jednatel, daňový specialista
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Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj k převodům 
vlastnického práva nebo spoluvlastnického podílu k bytům a bytovým domům, jejichž 

vznik byl spolufinancován ze státního rozpočtu na základě zákona č. 576/1990 Sb. 
a nařízení vlády č. 481/2000 Sb.

I.

Úvod do problematiky

Česká  republika  dlouhodobě  podporuje  výstavbu  bytových  domů.  V dřívějších  letech  tak 
činila mimo jiné i prostřednictvím dotací vyhlášených na základě zákona č. 576/1990 Sb., 
o pravidlech  hospodaření  s  rozpočtovými  prostředky  České  republiky  a  obcí  v  České 
republice (rozpočtová pravidla republiky),  a dotace na základě nařízení vlády č. 481/2000 
Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů 
spojených s výstavbou bytů.

Příjemci  dotací  pro  bytovou  výstavbu  byly  podle  těchto  dotačních  titulů  obce.  Dotační 
podmínky zároveň obcím umožňovaly, aby nedostatek vlastních finančních prostředků pro 
dotovanou bytovou výstavbu kompenzovaly uzavřením smlouvy o sdružení se soukromým 
investorem, který poskytl potřebné finanční prostředky a spolupracoval na výstavbě. Těmito 
soukromými investory byla typicky bytová družstva, jejichž členy byli budoucí nájemci bytů.

Podmínky dotace zároveň stanovily, že v případě uzavření smlouvy o sdružení musí obec 
vlastnit nadpoloviční spoluvlastnický podíl k vystavěným bytům, resp. bytovým domům, nebo 
obci musí náležet jiné právo, které jí zajišťuje vliv na obsazování bytů a na stanovení výše 
nájemného. Podmínky dotace dále stanovily, že po dobu tzv. vázací doby, tedy po dobu 20 
let  od kolaudace nesmí obec převést  vlastnické právo nebo spoluvlastnický  podíl  k bytu, 
resp. bytovému domu.

Aby obce umožnily bytovou výstavbu na svém území, uzavíraly se soukromými investory 
nebo  s jednotlivými  budoucími  nájemci  bytů  dohody  o  budoucím  bezúplatném  převodu 
vlastnického  práva  nebo  spoluvlastnického  podílu  k bytovému  domu  nebo  bytu  na 
soukromého  investora  nebo  na  jednotlivé  budoucí  nájemce  bytů,  popřípadě  smlouvy  o 
budoucích kupních smlouvách, kdy byla budoucí kupní cena stanovena jako cena nižší než 
v místě  a čase  obvyklá.  K převodu  vlastnického  práva  nebo  spoluvlastnického  podílu 
k bytovému domu nebo k bytu na soukromého investora nebo na nájemce bytu mělo podle 
těchto dohod a smluv dojít po uplynutí tzv. vázací doby, tedy po 20 letech od kolaudace.

II.

Povinnost zveřejnit záměr obce

Podle informací Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „Ministerstva“) 
bohužel docházelo v některých případech k porušení § 39 odst. 1 zákona o obcích tím, že na 
úřední desce nebyl stanoveným způsobem zveřejněn záměr obce uzavřít  výše zmíněnou 
dohodu o budoucím bezúplatném převodu nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Pokud 
k tomuto porušení § 39 odst. 1 zákona o obcích došlo, je to podle Ministerstev důvodem 
neplatnosti  předmětné dohody  nebo smlouvy,  kterou může v konkrétním případě  vyslovit 
soud.1)

1) Názory týkající se zveřejňování těchto záměrů vyplývají z judikatury Nejvyššího soudu (viz rozsudek NS ze dne 
31. srpna 2011, sp. zn. 33 Cdo 128/2009, a rozsudek NS ze dne 26. února 2014, sp. zn. 33 Cdo 796/2013).
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Na základě neplatné dohody o budoucím bezúplatném převodu vlastnického práva nebo 
spoluvlastnického  podílu  nelze  toto  vlastnické  právo  nebo  spoluvlastnický  podíl  převést. 
Rovněž nelze na základě neplatné smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu. 
V těchto případech musí dojít ke vzniku zcela nového, na předchozí dohodě nebo smlouvě 
nezávislého právního titulu a ke splnění požadavků podle § 38 odst. 1, § 39 odst. 1 a 2 a § 
85 písm. a) zákona o obcích.

Pokud záměr obce zveřejněn byl,  ale nedochoval  se,  lze jeho zveřejnění  prokázat  jiným 
způsobem.  Buď  je  možné  prokázat  jeho  „vyřazení“  v souladu  s  tehdy  platnými  předpisy 
v oblasti spisové služby, nebo lze jeho existenci prokázat jiným způsobem (např. nepřímo 
z jiných dokumentů, z jeho schválení zastupitelstvem apod.). Nedoložení splnění povinnosti 
dané zákonem jde k tíži obce, lhostejno, zda byl záměr řádně zveřejněn včetně zákonem 
požadovaných náležitostí a jen nebyl uložen (či byl zničen), nebo zda uvedená povinnost 
vůbec nebyla splněna.2)

III.

Účelné a hospodárné nakládání s majetkem obce

Zákonem č. 257/2017 Sb., s účinností od 1. září 2017, byl § 38 odst. 1 zákona o obcích 
pozměněn  v tom  smyslu,  že  porušením  povinnosti  účelného  a  hospodárného  nakládání 
s majetkem obce „není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem 
obce,  který je řádně odůvodněn“.  Zákonem č. 257/2017 Sb. byl  obdobně upraven i § 35 
odst. 1 zákona o hlavním městě Praze [a rovněž § 17 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení)]. Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2017 Sb. uvádí, že explicitním 
zakotvením  kritéria  jiného  důležitého  zájmu  obce  se  otevírá  prostor  pro  zohlednění 
mimoekonomických aspektů přijímaných rozhodnutí. 

Typickým příkladem je posouzení konkrétní dispozice s ohledem na její účelnost pro rozvoj 
obce nebo význam pro řešení sousedských vztahů. Požadavky vyplývající  právě z tohoto 
kritéria přitom mohou být s požadavky opírajícími se o úzce ekonomicky chápaná kritéria 
hospodárnosti a účelnosti v rozporu, přičemž nelze rozumně tvrdit, že by druhá kritéria měla 
v případě územních samosprávných celků převládnout. Přínosem této novelizace pak mělo 
být (kromě výslovného rozšíření prostoru pro přijetí rozhodnutí, která vyhovují specifickým 
podmínkám  jednotlivých  obcí,  a  dosažení  ústavně  konformní  aplikace  zákonných 
ustanovení)  rovněž  posílení  právní  jistoty  v  problematice  nakládání  územních 
samosprávných celků s majetkem.

Ministerstva jsou toho názoru, že pod aktuální platné a účinné znění § 38 odst. 1 zákona 
o obcích a § 35 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze lze zahrnout rovněž případy, kdy 
obce nakládají s majetkem nabytým s využitím státní dotace na krytí části nákladů spojených 
s výstavbou  nájemních bytů,  resp.  bytových domů i  za  cenu nižší  než  obvyklou,  bude-li 
majetková  dispozice  vést  k  uspokojování  bytových  potřeb  nabyvatele  tohoto  majetku, 
tj. závazek města či obce k budoucímu bezúplatnému převodu spoluvlastnického podílu na 
bytových  domech nebo  k  převodu  za symbolickou  cenu,  čímž  upřednostní  zájem svých 
obyvatel, nájemců a členů bytových družstev.

2) Při  posuzování  platnosti  právního  jednání  je  nutné  přihlédnout  ke  stávající  judikatuře  –  srov.  rozsudek 
Nejvyššího  soudu  ze  dne  3.  února  2005,  sp.  zn.  22  Cdo  1400/2004:  „(…)  extenzivním  přístupem  nelze 
zpochybňovat či otevírat záležitosti, které před mnoha lety založily právní vztahy. Ve sporech, v nichž časový 
odstup  od rozhodných skutečností  podstatně překračuje i  vydržecí  lhůty  nebo lhůty  skartační,  je  požadavek 
dokládat existenci právních úkonů, k nimž nebylo třeba ani písemné formy a k nimž pravidelně, resp. obvykle, 
docházelo, nepatřičný (…)“.
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Za  stěžejní  přitom  Ministerstva  považují  právě  prvek  významné  investice  soukromého 
investora,  bez níž by předmětné bytové domy nebo jednotlivé byty nikdy nevznikly,  příp. 
i poskytnutí  pozemků ze strany soukromého investora, na kterých byly předmětné bytové 
domy postaveny,  a  skutečnost,  že  investice  soukromého investora  byla  mnohdy fakticky 
podmíněna  právě  příslibem  budoucího  100% vlastnictví  vystavěných  bytů.  Převody 
vlastnického práva nebo spoluvlastnických podílů, přislíbené již na počátku bytové výstavby, 
tedy není možné chápat izolovaně, ale musejí být zasazeny do kontextu celé investiční akce. 
Bytovou  výstavbou  při  investiční  akci  obce  sledovaly  důležitý  zájem  obce  na  zajištění 
vyhovujícího bydlení na svém území (viz mj. § 35 odst. 2 zákona o obcích a § 16 odst. 3 
zákona  o  hlavním  městě  Praze).  Tento  důležitý  zájem  spolu  s posouzením  konkrétních 
okolností  a vložený podíl na výstavbu jednotlivých předmětných bytových domů a bytů je 
možné  zohlednit  v rozhodnutí  územního  samosprávného  celku  o  naložení  se  svým 
majetkem.

IV.

Postup podle § 39 zákona o obcích

Pokud  by  dohody  o  budoucím  bezúplatném  převodu  vlastnického  práva  nebo 
spoluvlastnického podílu k bytovým domům nebo bytům nebo smlouvy o budoucích kupních 
smlouvách k bytovým domům nebo bytům byly shledány neplatnými, mají Ministerstva za to, 
že jako vhodné řešení tohoto problému přichází v úvahu vytvoření zcela nového právního 
titulu k převodu vlastnického práva nebo spoluvlastnického podílu k bytovým domům nebo 
bytům.

V takovém případě by bylo nezbytné, aby byl záměr prodeje bytového domu nebo bytů řádně 
zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona o obcích a následně podle ustanovení § 85 písm. a) 
zákona  o  obcích  bylo  zastupitelstvem  opětovně  (tj.  nově,  nezávisle  na  předchozích 
dohodách nebo smlouvách) rozhodnuto o darování nebo prodeji bytových domů, bytů nebo 
spoluvlastnických podílů k nim.

Dále by bylo nutné splnit požadavky zákona o obcích na odůvodnění dispozice za nižší než 
obvyklou cenu (ustanovení § 39 odst. 2 zákona o obcích).

Povinnost zdůvodnit odchylku od ceny obvyklé v sobě zahrnuje dva aspekty – odchylka musí 
být odůvodnitelná, tj. musí být založena na legitimních, objektivních důvodech, a současně 
tyto důvody musejí být prokazatelným způsobem zaznamenány.3)

Darování bytových domů nebo bytů nebo prodej bytových domů nebo bytů za cenu nižší než 
v místě a čase obvyklou by tedy měly být zevrubně zdůvodněny s ohledem na popsanou 

3) Důvod pro odchylku tedy především musí objektivně obstát při posuzování, zda určitá dispozice byla skutečně 
účelná a rozumná. Důvody pro odchylku přitom budou obecně dány buď tehdy, jestliže prodej majetku za cenu 
obvyklou  v  konkrétním  případě  není  možný,  nebo  tehdy,  jestliže  s  ohledem na  povinnost  obce  pečovat  o 
všestranný rozvoj a o potřeby svých občanů a s ohledem na její povinnost pečovat o rozvoj a zachování obecního 
majetku nebude obec převodem za nižší cenu poškozena, tj. jestliže darování nebo prodej za nižší než obvyklou 
cenu přinese obci jiné výhody. Výše bylo zdůvodněno, proč považují Ministerstva za takový důvod předchozí 
investici  nabyvatele,  která  umožnila  vznik  majetku  využívaného  v souladu  se  zájmy  obce  a  jejích  občanů. 
Zároveň může být takovým důvodem i narovnání právních vztahů z minulosti (např. pokud se obec svou vinou 
neplatně zavázala darovat nebo prodat majetek a po více letech má dojít k nápravě uzavřením nové smlouvy, lze 
akceptovat  prodej  za  původně sjednanou kupní  cenu).  Jako  další  důvod lze  uvést  i  zamezení  sousedským 
sporům (srov. v této souvislosti i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2016, sp. zn. 30 Cdo 3741/2015). 
Na „výhodnost“ dispozice přitom nelze usuzovat jen podle výše nabízené ceny, ale i s ohledem na ostatní smluvní 
podmínky (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2014, sp. zn. 5 Tdo 273/2014).  V každém 
případě by však tyto  důvody měly být  specifikovány co nejpečlivěji  a  s patřičnou pozorností  (srov.  rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 4. listopadu 2015, č. j. 5 Tdo 316/2015).
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situaci, přičemž vždy je nutné zvážit konkrétní okolnosti toho kterého případu. Co se týče 
formy odůvodnění, jednoznačně lze doporučit formu písemnou, která by měla být obsažena 
zejména v podkladových materiálech a v samotných rozhodnutích týkajících se rozhodování 
o dílčích krocích „nového“ darování nebo prodeje v příslušných orgánech obce.

Pokud jde o zájemce a nabídky ke zveřejněnému záměru, zákon o obcích nevylučuje, aby 
obec předem omezila potenciální uchazeče na původní zájemce (a případně jejich právní 
nástupce), tj. na uživatele příslušných bytů. Obdobně není vyloučeno, aby obec realizovala 
prodej za původně dohodnutou kupní cenu s odůvodněním odchylky od ceny v místě a čase 
obvyklé podle § 39 odst. 2 zákona o obcích, které by spočívalo v tom, že v minulosti vinou 
obce došlo k neplatnému sjednání závazku. Zdůrazňujeme však, že při posuzování té které 
majetkoprávní dispozice a při zkoumání důvodů pro odchýlení se od ceny v místě a čase 
obvyklé je vždy nutné pečlivě zvažovat konkrétní okolnosti a přihlížet ke všem jednotlivým 
skutečnostem  toho  kterého  případu,  zda  tyto  mohou  obstát  jako  objektivní  a  legitimní 
odůvodnění odchylky ve smyslu § 39 odst. 2 zákona o obcích, a to i z hlediska výše této 
odchylky.4)

V.

Závěr

Pokud v minulosti došlo k porušení § 39 odst. 1 zákona o obcích ve vztahu k záměru uzavřít 
dohodu o budoucím bezúplatném převodu vlastnického práva nebo spoluvlastnického podílu 
k bytovému domu nebo k bytu nebo ve vztahu k záměru uzavřít smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě s určením nižší než v místě a čase obvyklé ceny, jedná se podle Ministerstev o 
důvod neplatnosti takové dohody nebo smlouvy, kterou může v konkrétním případě vyslovit 
soud.

Jako  vhodné  řešení  tohoto  problému  přichází  v  úvahu  možnost  vytvoření  zcela  nového 
právního  titulu  (tj.  uzavření  zcela  nové  smlouvy)  k převodu  vlastnického  práva  nebo 
spoluvlastnického podílu k bytovému domu nebo k bytu.

V takovém případě by bylo nezbytné dodržet následující podmínky, které musejí být splněny 
kumulativně:

i. řádné zveřejnění záměru darovat nebo prodat bytový dům, byt nebo spoluvlastnický 
podíl k nim v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o obcích,

ii. splnění požadavků na odůvodnění dispozice za nižší než obvyklou cenu podle § 39 
odst. 2 zákona o obcích,

iii. schválení  převodu bytového domu nebo bytu zastupitelstvem podle § 85 písm. a) 
zákona o obcích.

4) Judikatura  např.  vyžaduje,  aby  každý,  kdo  s  obcí  právně  jedná,  adekvátně  prověřil  splnění  zákonných 
podmínek  na straně obce pro  platné sjednání  závazku (řádné zveřejnění  a  schválení  smlouvy).  V opačném 
případě se nemůže dovolávat dobré víry na své straně (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. března 
2015, sp. zn. 25 Cdo 1329/2014). Případné odůvodnění odchylky od obvyklé ceny z důvodu porušení povinnosti 
na straně obce by tedy mělo být pečlivě zvažováno a zřejmě nebude možné tímto faktem bez dalšího odůvodnit 
sjednání kupní ceny zcela v původní výši nebo darování. Proto ostatně Ministerstva poukazují i na jiné důvody 
pro takové nakládání s majetkem (viz část III. a poznámku pod čarou č. 3).

4



Harmonogram BD HP 2021

Narovnání vztahů mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Bytovým družstvem 
HORNÍ PROSEČ

6. 10. 2020 Výbor pro hospodaření s majetkem města
informativní materiál - schváleno
__________________________________________________________________________

Dohoda o společném postupu a Dohoda o narovnání

8. 10. 2020 Rada města 
schválení návrhu Dohody o společném postupu a Dohody o narovnání č. SO/2019/0792 
dle důvodové zprávy
schváleno 

listopad/prosinec – vyhodnocení Členská schůze BDHP, která proběhla per rollam
schválení Dohody o společném postupu a Dohody o narovnání – schváleno

21.1. 2021 Rada města – mimořádné zasedání
schválení  zveřejnění  Dohody o společném postupu a Dohody o narovnání  –  schváleno, 
zveřejněno
zrušení  usnesení  RM/114/2020/A,B  ze  dne  5.  3.  2020  (zrušení  Dohody  o  společném 
postupu) - schváleno

27. 1. 2021 16.00 – 18.00 hod., zasedací místnost č. 202
Seminář  pro  členy  zastupitelstva  města  k danému  tématu  pod  vedením  Mgr.  J.  Z. 
Hamplové,  odbornice na nakládání  s nemovitým majetkem ve vlastnictví  obcí –  seminář 
proběhl

18. 2. 2021 Zastupitelstvo města 
schválení Dohody o společném postupu a Dohody o narovnání
zrušení  usnesení  ZM/215/2019/2  ze  dne  21.  11.  2019,  kterým bylo  schváleno  uzavření 
Dohody o společném postupu Města a BDHP dle důvodové zprávy dle správy a povinností 
vymezených v materiálu v bodu 7
__________________________________________________________________________

Prodej bytových jednotek

4. 3. 2021 Rada města
schválení zveřejnění  záměru prodeje bytových jednotek + podílu na pozemcích pro členy 
družstva

22. 4. 2021 Zastupitelstvo města 
schválení prodeje bytových jednotek + podílu na pozemcích pro členy družstva
schválení nabytí daru 12 bytových jednotek od BD HP na SMJN
__________________________________________________________________________
Výpůjčka 51% podílu na domech a 100% podílu na pozemcích pro BD HP od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2025

5. 11. 2020 Rada města
schválení zveřejnění záměru výpůjčky - schváleno

3. 12. 2020 Rada města
schválení výpůjčky – schváleno, výpůjčka uzavřena
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