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I. 

Dne 22. 11. 2012 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání podmínky 
převodu bytů do soukromého vlastnictví. Prodej bytových a nebytových jednotek 
v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou probíhá dle zákona č. 72/1994 
Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, popř. dle zákona č. 40/1964 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

II. 
Dle schváleného seznamu objektů zajistí statutární město realizaci prodeje bytů. 
 
 

 
III. 

Stanovení ceny bytu: 
 

CB = ZPB. k 
 
CB  = cena bytu 
ZPB  = cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu a stavební parcele (cena bude stanovena znaleckým 
posudkem dle oceňovacích předpisů platných v době zadání 
vypracování znaleckého posudku). Odhadní cena zahrnuje i hodnotu 
převáděných společných částí domu, zohledňuje stáří domu, jeho 
opotřebení a vliv rekonstrukcí. 

k  = koeficient 0,5 – snížení kupní ceny s ohledem na prodej bytů (objektu) 
družstvu, založenému stávajícími nájemci bytů 
= koeficient 0,7 – snížení kupní ceny s ohledem na prodej jednotlivých 
bytů stávajícím nájemcům bytů 
 

Samotný akt prodeje bytů schvaluje zastupitelstvo města. 
 
 
 
 

IV. 

Postup 
Město může privatizovat objekty jak dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 
ve znění pozdějších předpisů, tj na jednotlivé bytové jednotky, tak celé objekty 
(prodej družstvu) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 



Lhůta k vyjádření o způsobu prodeje 
Nájemci budou písemně vyzváni k vyjádření formy, kterou si chtějí byt nebo objekt 
zakoupit. Lhůta k projevu vyjádření je stanovena na dobu jednoho měsíce po 
doručení výzvy. Výzva není nabídkou dle zákona č. 72/1994 Sb.  

Volba způsobu prodeje 
Občané volí mezi těmito variantami: 
A. koupě bytové jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., 
B. koupě bytového objektu jako celku dle zákona č. 128/2000 Sb. a zákona 

č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím bytového 
družstva,  

C. nájemci nezvolí ani jednu z výše uvedených variant. 
 

Podmínky realizace prodeje 
ad A) Prodej dle zákona č. 72/1994 Sb. 
Podmínkou realizace prodeje bytů je kladné vyjádření na výzvu 100% všech 
oprávněných nájemců. 
Po stanovení ceny obdrží nájemci bytových jednotek v objektu nabídku k převodu 
bytu obsahující všechny podmínky převodu (specifikace předmětu koupě, výše 
zálohy na kupní cenu, termín úhrady kupní ceny). Nájemci budou prostřednictvím 
nabídky poučeni o lhůtách, které jim dle zákona a Metodiky prodeje běží 
k uplatnění jejich přednostního práva na nabytí bytu, tj: 
(citace zák. č. 72/1994 Sb, § 22) 
1. Při převodu vlastnictví k bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba, má dosavadní 

vlastník bytu, popřípadě vlastník budovy povinnost nabídnout převod bytu 
tomuto nájemci. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, 
kdy mu byla doručena, může být byt převeden jiné osobě. 

2. Po dobu jednoho roku od uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 má nájemce 
při převodu bytu právo na jeho přednostní nabytí za podmínek stanovených 
v § 606 občanského zákoníku. Nabídka k převodu bytu nájemci musí být 
písemná a musí obsahovat všechny podmínky převodu. Smlouvu o převodu 
bytu je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavřít do tří měsíců 
ode dne doručení nabídky, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká. 
Ustanovení § 603 odst. 3 občanského zákoníku platí obdobně. 

 
Pokud nájemce v uvedeném případě neuzavře kupní smlouvu do tří měsíců 
od doručení této další nabídky, jeho předkupní právo zanikne a byt bude převeden 
jinému zájemci za cenu, kterou nabídl. 
 
 
Kupní cena 
musí být složena na účet města do termínu, určeného v nabídce na prodej bytů, 
tj. nejdéle do 7 měsíců od převzetí nabídky kupujícím. 
 

 
 
 
 
 



ad B) Prodej dle zákona č. 128/2000 Sb. a zákona č. 40/1964 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Prodej bude realizován pouze za dodržení těchto tří podmínek 
současně: 
1. Družstvo bude složeno minimálně z 60% všech nájemců daného objektu, 

případně do již existujícího bytového družstva vstoupí minimálně 60% všech 
nájemců daného objektu. 

2. Družstvo musí požádat o zápis do obchodního rejstříku nejdéle do 3 měsíců 
od uplynutí jednoměsíční lhůty dané nájemcům k volbě způsobu prodeje. 

3.  Kupní cena musí být složena na účet města nejdéle do 9 měsíců od převzetí 
výzvy prvním z nájemců bytů daného objektu.  

 
Cena bytových jednotek se stanoví dle článku III. Metodiky prodeje bytů, cena 
nebytových jednotek je stanovena posudkem znalce. Cena, za kterou bude objekt 
prodán bytovému družstvu, je součtem kupních cen bytových a nebytových 
jednotek. 
Kupní cena musí být složena na účet města nejdéle do 9 měsíců od převzetí 
výzvy prvním z nájemců bytů daného objektu. 
 
 
ad C) Nájemci nezvolí ani jednu z předchozích variant 
Statutární město si objekt ponechá na nájemní bydlení nebo k prodeji dalšímu 
subjektu. 

Postup v případech dlužníků 
Dlužníkem pro potřeby privatizace bytového fondu se rozumí nájemce, který dluží 
na nájemném a službách za užívání bytu částku, která přesáhla hodnotu 
3 měsíčních plateb za užívání bytu.  
1. Dlužník zaplatí dlužnou částku městu do uplynutí 1 měsíce ode dne doručení 

výzvy k uhrazení dluhu. Pak se stane účastníkem celého procesu prodeje a 
obdrží nabídku. 

2. Dlužník nezaplatí dlužnou částku do 1 měsíce ode dne doručení výzvy 
k uhrazení dluhu, nestane se účastníkem celého procesu a neobdrží nabídku. 
V tom případě se dlužník nezapočítává do 100% oprávněných kupujících. 

Postup v případech, kdy je podán návrh na přivolení k výpovědi z nájmu 
bytu 
Nájemce obdrží nabídku jen v případě, že soud nepřivolí k výpovědi z nájmu 
konkrétního bytu a jedná se tedy dle rozhodnutí soudu o oprávněného nájemce. 
Do právní moci rozsudku nájemce nabídku neobdrží. Po nabytí právní moci 
rozsudku, kdy soud rozhodne, že se jedná o oprávněného nájemce, bude tomuto 
zaslána nabídka a bude postupováno dle Metodiky prodeje bytů.  
Pokud soud přivolí k výpovědi z nájmu, dojde k vyklizení bytu a ten bude prodán 
obálkovou metodou. 

 
 
 
 



Postup v případě neobsazených bytů 
Neobsazené byty bytových objektů se stávají předmětem prodeje. Prodává se 
na základě obálkové metody, kde jediným kritériem je výše nabídky. 
Byty, které se uvolní v privatizovaných bytových objektech po učinění nabídky 
stávajícím nájemcům dle zákona č. 72/1994 Sb., nebudou nově obsazovány. 
Po zavkladování kupních smluv prodávaných bytových jednotek se stanou 
neobsazené jednotky předmětem prodeje. Prodává se na základě obálkové 
metody, kde jediným kritériem je výše nabídky. 
V případech, kdy se min. 60% stávajících nájemců na základě výzvy písemně 
rozhodne pro privatizaci prostřednictvím bytového družstva, nebudou volné bytové 
jednotky obsazovány.  
 
Postup v případě prodeje obsazených bytů třetímu zájemci 
Obsazené bytové jednotky se prodávají třetímu zájemci na základě výběrového 
řízení s osobní účastí zájemce. 

 
 

V. 
Úhrada kupní ceny 
Kupní cena bytu, případně objektu, je splatná před projednáním prodeje bytů 
(objektu) v zastupitelstvu města. 
 
Zásady doručování písemností 
Pro účely této metodiky platí pro doručování písemností následující:  
- písemnosti budou zasílány vždy do vlastních rukou 
- při druhém pokusu o doručení bude zároveň na úřední desce MMJN vyvěšena 

příslušná písemnost (výzva, nabídka apod.) 
 
Přechodná ustanovení 
Dnem účinnosti této metodiky se ruší Metodika prodeje bytů v obci Jablonec nad 
Nisou ze dne 1. 1. 2009. 
Tato metodika nabývá účinnosti dnem 23. 11. 2012 a dle této metodiky bude 
realizován prodej jednotek v objektech zařazených do skupiny „B“ od 27. 9. 2012. 
Prodej jednotek v objektech zařazených do skupiny „B“ před 27. 9. 2012 bude 
realizován dle Metodiky prodeje bytů ze dne 29. 6. 1995.  
 
 
 
 
Účinnost od 23. 11. 2012 

 
  Ing. Petr Beitl 

 primátor 
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