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1)

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města Žatce neschvaluje v souladu s § 39 odst.

zákona

128/2000 Sb., o obcích
Zveřejnit záměr prodat nemovitosti bytové jednotky, včetně podílů na společných částech
nemovitosti pozemku st. p. č. 5089/1 v k. ú. Žatec, jehož Součástí je budova č. p. 2835, 2836, 2837
v ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci za kupní cenu 3.000,00 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu, dle
Výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotek, doručené městu Žatec dne 28.7.2022
advokátní kanceláří Joukl a partneři, advokátní kancelář,

1

č.

S.r.o.

Zastupitelstvo města Žatce neschvaluje uhrazení částky ve výši 51.l74.000,00 Kč bezhotovostním
převodem na účet č. ú. 2109875045/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., dle Výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotek, doručené městu Žatec dne
28.7.2022 advokátní kanceláří Joukl a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Zastupitelstvo města Žatce neschvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
zveřejnění záměru prodeje nemovitostí bytových jednotek, včetně podílů na společných částech
nemovitosti pozemku St. p. č. 5089/l v k. ú. Žatec, jehož součástí je budova č. p. 2835, 2836, 2837
v ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci, bydlícím nájenıníkům Z titulu předkupního práva k jednotkám
podle § 1187 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to bez stanovení konkrétní kupní
ceny a dalších podmínek převodu, a ukládá radě města dále vést jednání.

Zdůvodnění
2)
Zastupitelstvo města Žatce usnesením

80/20 Ze dne 25.6.2020 projednalo Žádost části nájemců
bytů v budově č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci a schválilo vyhotovení
prohlášení vlastníka pozemku zastavěné plochy a nádvoří St. p. č. 5089/1, jehož součástí je stavba č.
p. 2835, objekt k bydlení, pozemku zastavěné plochy a nádvoří st. p. č. 5090/1, jehož součástí je
stavba č. p. 2836, objekt k bydlení, pozemku zastavěné plochy a nádvoří st. p. č. 5091/1, jehož
součástí je Stavba č. p. 2837, objekt k bydlení, vše V ulici Dr. Václava Kůrky, v katastrálním území
Žatec, na bytové jednotky a ukládá odboru místního hospodářství a majetku zajistit znalecké
posudky ke konkrétním bytovým jednotkám.

Na

základě uvedeného usnesení

č.

ZM bylo zpracované prohlášení vlastníka na vymezení bytových
1

jednotek a V květnu 2021 byl proveden jeho Zápis do katastru nemovitostí (od 7/2020 jsme
Opakovaněpoptávali zpracovatele prohlášení vlastníka, Objednávka na Zpracování byla v 12/2020).

V 5/2021

byly zpracovány vzorové znalecké posudky pro případnou realizaci prodeje bytových
jednotek vdomě č.p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky vŽatci. Zadáno bylo zpracování
znaleckých posudků na určení obvyklé ceny jednotlivých typů bytových jednotek v domě.
Zpracovatel posudků byl Bc. Milan Vimpel.

283 7/5

37.44

18 963,68

710 000,00

2836/8

52.86

21 377,22

1 130 000,00

2836/22

77.95

22 835,15

1 780 000,00

2835/3

81.35

23 355,87

1 900 000,00

283 7/12

96.28

22 642,29

2 180 000,00

Tyto posudky a ceny obvyklé byly právním zástupcem nájemníků Mgr. J ouklem Zpochybněny a při
společném jednání v městském divadle dne 30.6.2021 bylo dohodnuto zpracování nových posudků,
včetně cenových studií na možnou odchylku od obvyklé ceny.
Následovala jednání, nabídka zpracovatele a příprava Smlouvy o dílo na zpracování znaleckých

posudků a studií.
a.S.,
Services
Appraisal
Thomton
Grant
spol.
se
uzavřelo
ICO 27599582, Smlouvu o dílo, kdy účinnost Smlouvy nastala dne 7.1.2022. Předmětem smlouvy
bylo poskytnutí poradenských Služeb spočívajících:
A) ve Zpracování znaleckého posudku na Stanovení obvyklé ceny 52 bytových jednotek
v katastrálním území Žatec ve vlastnictví Města Žatec na adrese Dr. Václava Kůrky č.p. 2835,
2836, 2837, 438 O1 Žatec kaktuálnímu datu ocenění a kdatu 31.5.2020, a to pro účely
převodu výše uvedených bytových jednotek (dále také jako ,,Znalecký posudek“). Ve
Znaleckém posudku bude stanovena také zjištěná cena výše uvedených bytových jednotek;

Žatec

Město

B) ve zpracování cenové studie S kalkulaci modelových propočtů možných odchylek od ceny
obvyklé předmětných bytových jednotek ve vlastnictví města Žatec k aktuálnímu datu ocenění
a k datu 31.5.2020, především se bude jednat O zohlednění
ﬁnančního příspěvku náj emců na výstavbu;
-

poskytnutých státních dotací;
zisku Z hrazeného nájemného;
ekonomického očekávání nájemců;
převodu rozestavěného objektu Z majetku kraje atd.;
indexované úspory náj emců bytů při platbě nájemného oproti nájemnému tržnímu
obvyklému, a to po dobu trvání nájemního vztahu.

-

Stanovení obvyklé ceny bytových jednotek porovnávacím přístupem k datu 31.3.2022

2835/1

77,2

29 073,73

2 244 000,00

2835/4

77,2

29 073,73

2 244 000,00
2

2835/6

81,35

29 667,07

2 413 000,00

2835/7

77,2

29 073,73

2 244 000,00

2835/8

52,46

34 599,77

1

2835/9

81,35

29 667,07

2 413 000,00

2835/10

77,2

29 073,73

2 244 000,00

2835/12

81,35

29 667,07

2 413 000,00

2835/13

77,2

29 073,73

2 244 000,00

2835/14

815 000,00

52,46

34 599,77

1

2835/15

81,35

29 667,07

2 413 000,00

2835/16

77,2

29 073,73

2 244 000,00

2835/17

52,46

34 599,77

1

2835/18

81,35

29 667,07

2 413 000,00

2835/20

52,46

34 599,77

1

2835/21

81,35

29 667,07

2 413 000,00

2835/22

77,2

29 073,73

2 244 000,00

2835/23

52,46

34 599,77

1

2835/24

81,35

29 667,07

2 413 000,00

2836/1

77,95

29 667,07

2 313 000,00

2836/3

81,2

29 667,07

2 409 000,00

2836/4

77,95

29 667,07

2 313 000,00

2836/5

52,86

34 599,77

1

2836/6

81,2

29 667,07

2 409 000,00

2836/7

77,95

29 667,07

2 313 000,00

2836/9

81,2

29 667,07

2 409 000,00

815 000,00

815 000,00
815 000,00

815 000,00

829 000,00

77,95

29 óó7,O7

2 313 000,00

2836/12

81,2

29 667,07

2 409 000,00

2836/13

77,95

29 667,07

2 313 000,00

2836/15

81,2

29 667,07

2 409 000,00

2836/16

77,95

29 667,07

2 313 000,00

2836/18

81,2

29 667,07

2 409 000,00

2836/19

77,95

29 667,07

2 313 000,00

2836/21

81,2

29 667,07

2 409 000,00

2836/23

52,86

34 599,77

1

2836/10

829 000,00

81,2

29 667,07

2 409 000,00

2837/1

77,95

29 667,07

2 313 000,00

2837/5

37,44

34 599,77

1

2837/6

96,28

29 073,73

2 799 000,00

2837/7

77,95

29 667,07

2 313 000,00

2837/8

37,44

34 599,77

1

2837/9

96,28

29 073,73

2 799 000,00

2837/10

77,95

29 667,07

2 313 000,00

2837/11

2836/24

295 000,00

295 000,00

295 000,00

37,44

34 599,77

1

2837/13

77,95

29 667,07

2 313 000,00

2837/16

77,95

29 667,07

2 313 000,00

2837/18

96,28

29 073,73

2 799 000,00

2837/19

77,95

29 667,07

2 313 000,00

L

295 000,00

2837/20

37,44

34 599,77

1

2837/21

96,28

29 073,73

2 799 000,00

2837/22

77,95

29 667,07

2 313 000,00

2837/24

96,28

29 073,73

2 799 000 00

C dkem

3849,93

_

116 161 000,00z

Stanovení obvyklé ceny bytových jednotek porovnávacím přístupem k datu 31 5 2020

2835/1

77,2

16 395,06

1

266 000,00

2835/4

77,2

16 395,06

1

266 000,00

2835/6

81,35

16 729,65

1

361 000,00

2835/7

77,2

16 395,06

1

266 000,00

2835/8

52,46

18 501,54

81,35

16 729,65

1

361 000,00

2835/10

77,2

16 395,06

1

266 000,00

2835/12

81,35

16 729,65

1

361 000,00

2835/13

77,2

16 395,06

1

266 000,00

2835/14

52,46

18 501,54

2835/15

81,35

16 729,65

1

361 000,00

2835/16

77,2

16 395,06

1

266 000,00

2835/17

52,46

18 501,54

2835/18

81,35

16 729,65

2835/20

52,46

18 501,54

2835/21

81,35

16 729,65

1

361 000,00

2835/22

77,2

16 395,06

1

266 000,00

2835/23

52,46

18 501,54

2835/24

81,35

16 729,65

1

361 000,00

2836/1

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2836/3

81,2

16 729,65

1

358 000,00

2836/4

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2836/5

52,86

18 501,54

2836/6

81,2

16 729,65

1

358 000,00

2836/7

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2836/9

81,2

16 729,65

1

358 000,00

2836/10

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2836/12

81,2

16 729,65

1

358 000,00

2836/13

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2836/15

81,2

16 729,65

1

358 000,00

2836/16

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2836/18

81,2

16 729,65

1

358 000,00

2836/19

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2836/21

81,2

16 729,65

1

358 000,00

2836/23

52,86

18 501,54

2835/9

971 000,00

971 000,00

971 000,00
1

361 000,00
971 000,00

971 000,00

978 000,00

978 000,00

81,2

16 729,65

1

358 000,00

2837/1

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2837/5

37,44

18 501,54

2837/6

96,28

16 395,06

1

579 000,00

2837/7

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2837/8

37,44

18 501,54

2837/9

96,28

16 395,06

1

579 000,00

2837/10

1

304 000,00

2836/24

693 000,00

693 000,00

77,95

16 729,65

2837/11

37,44

18 501,54

2837/13

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2837/16

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2837/18

96,28

16 395,06

1

579 000,00

2837/19

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2837/20

37,44

18 501,54

2837/21

96,28

16 395,06

1

579 000,00

2837/22

77,95

16 729,65

1

304 000,00

2837/24

96 28

16 395 06

1

579 000 00

.

3849,93.

693 000,00

693 000,00

64 øzzmımﬂø

Elektronickou přílohou materiálu je tabulka ,,02_GT_AnalýZa odchylek od obvyklé ceny
Nemovitosti Žatec k31.3.2022.xlS“ a tabulka ,,01_GT_Analýza odchylek od obvyklé ceny
Neınovitostí Žatec k 31.5.2020.xlS“, ve kterých lze pracovat S kalkulaci potenciálních odchylek od
ceny obvyklé. Nastavenim odchylky „ano“ či „ne“ bude excelovská tabulka automaticky
dopočítávat doplatek kupní ceny bytů.

Dne

9.5.2022 proběhlo pracovní jednání zastupitelů za účasti právního zástupce města
JUDr. Těmína, JUDr. Hornátové a zpracovatele znaleckých posudků.

Radě města Žatce Se na svém jednání dne 13.6.2022 shodla, že bude domluveno Setkání v rámci
pracovní skupiny, která byla po minulém jednání v divadle dne 30.6.2021 dohodnuto. Pan Mgr.
Joukl navrhl termín 20.6.2022 v 16:00 hod.
Prostřednictvím právního zástupce JUDr. Těmína byla schůzka svolána do budovy radnice ve
Složení členů pracovní skupiny. Za město se zúčastnili: zástupci vedení města a členové rady, dále
- Ing. Donínová, Jelínek a právní zástupce JUDr. Těmín. Za nájemníky se
pak za odbor
zúčastní právní Zástupce Mgr. Joukl včetně zástupců nájemníků. Současně byl Mgr. Joukl požádán
o Zaslání návrhu kupní ceny včetně právního odůvodnění odchylky v případě, že bude požadováno
Snı'ženı' ceny oproti projednanému návrhu na pracovním jednání zastupitelů dne 9.5.2022, a to do

OMHM

1 7. 6.2022.
-

podklady doručené dne 20.6.2022 Mgr. Jouklem jsou

elektr.

přílohou materiálu

Tyto podklady byly Vyhodnoceny právním zástupcem města jako nedostačující pro odůvodnění
cenové odchylky od ceny obvyklé, tak aby kupní cena bytů byla 3.000 Kč Za 1 m2. Následovala
emailová komunikace především právních zástupců obou stran směřující k domluvě. Tato
komunikace není součástí materiálu, avšak Zastupitelé jsou uvedeni v adresáři příjemců těchto
komunikací.
Následně Město Žatec obdrželo dne 28.7.2022 prostřednictvím datové Zprávy od Mgr. Joukla
dokument Výzva k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotek ze dne 26.7.2022 a dokument
Zdůvodnění ve prospěch převodu současným nájemcům včetně Zdůvodnění odchylky od ceny
obvyklé. V zaslaných dokumentech je nabízeno mimosoudní vyřízení spočívající v převodu bytů do
5

doplatkem ve ˇvýši 3.000,00 Kč za l m2 bytu. Nabídka je časově omezena do
22.9.2022. Dále je město Zatec Vyzváno kuhrazení částky vsouhrnné výši 5l.l74.000,00 Kč
Z titulu náhrady újmy, pokud nebude záj em převést byty do osobního vlastnictví za uvedenou cenu.

vlastnictví S

Tyto podmínky prodeje nejsou prozatím právními Zástupci města JUDr. Těınínem a
JUDr. Homátovou podporovány. Odůvodnění odchylky kupní ceny od ceny obvyklé není právně
odůvodněno.

Navržená cena 3.000,00 Kč za l m2 podlahové plochy bytu vychází taktéž Z vyjádření Mgr. J oukla
k dialogu právních zástupců, Zaslaného emailem dne 22.5.2022 a 9.6.2022. Znění vyjádření je
uvedeno níže.
Zaslaný návrh považujeme za neopodstatněný. Odůvodnění je uvedeno ve stanovisku Zpracovaném
právním zástupcem města JUDr. Těmínem S názvem „Analýza argumentů Mgr. J Oukla ve prospěch
převodu vlastnictví bytových jednotek“.

města Žatce dne 1.8.2022 byl zpracován materiál zabývající se problematikou
ze
prodeje. Součástí byly dokumenty - Výzva k uzavření Smlouvy O převodu vlastnictví jednotek
dne 26.7.2022 a Zdůvodnění ve prospěch převodu současným nájemcům, včetně zdůvodnění
odchylky od ceny Obvyklé. Oba dokumenty byly doručeny prostřednictvím datové zprávy dne
28.7.2022, kdy odesílatelem byl advokát Mgr. Zdeněk Joukl. Při jednání Rady města Žatce dne
1.8.2022, byl přítomen mimo jiné JUDr. Těmín. Kproblematice prodeje rada města nepřijala
usnesení. Bylo dohodnuto, že zástupce nájemníků bude infonnován o skutečnosti, že k doručené
předžalobní upomínce zaujme Stanovisko zastupitelstvo města na svém nejbližším jednání.
Současně bylo dohodnuto, že pro upřesnění určitých skutečností bude zástupci nájemníků nabídnuta
možnost schůzky ve formátu Zástupci vedení města (rady města) a zástupci nájemníků.
Tato Schůzka proběhla dne 23.8.2022 od 16,00 hodin v budově radnice.

Na jednání Rady

V návaznosti

na projednávanou problematiku byl na jednání Rady města Žatce dne 29.8.2022
předložen materiál zabývající se problematikou prodeje bytů, včetně návrhů právního Zástupce
náj emců Mgr. J oukla a analýzy argumentů zpracované právním zástupcem města J UDr. Těmínem.

Rada města Žatce dne 29.8.2022

přijala níže

uvedené usnesení

č.

587/22:

Zastupitelstvu města Žatce neschválit v souladu S
prodat nemovitosti bytové
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejnit záměr
jednotky včetně podílů na společných částech nemovitosti pozemku st. p. č. 5089/1 v k. ú.
Žatec, jehož součástí je budova č. p. 2835, 2836, 2837 v ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci za
kupní cenu 3.000,00 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu, dle Výzvy k uzavření smlouvy o
převodu vlastnictví jednotek, doručené městu Žatec dne 28.07.2022 advokátní kanceláří Joukl
a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Rada města Žatce projednala a doporučuje

“

Současně Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce neschválit uhrazení
částky ve výši 51.174.000,00 Kč bezhotovostnim převodem na účet č. ú. 2109875045/2700
vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., dle Výzvy k uzavření smlouvy o
převodu vlastnictví jednotek, doručené městu Žatec dne 28.07.2022 advokátııí kanceláří Joukl
a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

města Žatce neschválit v souladu S § 39 odst. l
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejnění záměru prodeje nemovitostí bytových jednotek
včetně podílů na společných částech nemovitosti pozemku st. p. č. 5089/1 v k. ú. Žatec, jehož
součástí je budova č. p. 2835, 2836, 2837 v ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci, bydlícím

Rada města Žatce doporučuje

Zastupitelstvıı
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nájemníkům

Z titulu předkupního práva k jednotkám podle § 1187 odst. 1 zákona č. 89/2012
zákoník, a to bez stanovení konkrétní kupní ceny a dalších podmínek převodu,
občanský
Sb.,
a uložit radě města dále vést jednání.

Následující text ie odůvodněním návrhu města k možnému převodu bytů. Tento návrh vzešel
Z pracovního jednání zastupitelů konaného dne 9.5.2022:

Jedná se o variantu, která je prozatím podporována právními Zástupci města JUDr.
IUDr. Hornátovou, jako právně odůvodnitehıá.

Těmínem

a

Projednána byla varianta ponížení obvyklé ceny bytů o 2 odchylky:
Zřízení věcného práva předkupního pro město Žatec po dobu 10 let ode dne vkladu do
katastru nemovitostí za zaplacenou kupní cenu, kdy nabyvatel bude oprávněn po dobu trvání
tohoto předkupního práva prodat danou nemovitost pouze zpět převodci, a to za stejnou
cenu, za kterou byla bytová jednotka původně převedena na nabyvatele. Ponížení ceny
obvyklé o 24,2 %.
PoZn..“ V návaznosti na zpracovaný dokument "Kalkulace potencionální odchylky Z titulu existence
předkupního práva" jsme požádali o stanovisko zpracovatele dokumentu k odchylce Z titulu
předkupního práva. Důvodem je aktuální vývoji inﬂace a zvážení, zda uvedená odchylka Z
profesního pohledu zpracovatele k aktuálnímu datu by mohla být odůvodnitelně doplněna o
varianty, ve kterých by se kalkulovalo S v_yšší průměrnou mírou inﬂace v jednotlivých letech trvání
předkupního práva. Původně aplikovaná inﬂace byla ve variantách 3 p.a., 4 p. a., 5 p.a., 6%

(zatím nemáme od zpracovatele odpověd).

p.a.
-

%

%

%

Finančního příspěvku nájemce na krytí nákladů Spojených S dostavbou domu, kdy ﬁnančním
příspěvkem je počáteční investice Zaplacená současnými nájemníky. Výše částky skutečně
Zaplaceného ﬁnančního příspěvku byla upravena k datu 31.3.2022 užitím Indexu cen
stavebních prací publikovaným Českým statistickým úřadem.

Předkladatel obecně uvádí, že podle ustanovení § 39 odst. 2 Zákona o obcích platí, že při úplatném
převodu majetku se cena sjednává Zpravidla ve výši, která je V daném místě a čase obvyklá, nejde-li
o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být Zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než
obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé Zdůvodněna, je právní jednání neplatné. Zákon tak na
jednu Stranu umožňuje obcím možnost sjednat cenu jinou než obvyklou, je třeba však, aby tato byla
řádně pod sankcí neplatnosti úkonu a případné trestněprávní odpovědnosti Zdůvodněna. Obvyklou
cenou Se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě
obdobného majetku nebo při poskytování Stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním
styku v tuzemsku ke dni ocenění. Jde o cenu stanovenou bez přihlédnutí k vlivu zvláštních
okolností (mimořádných okohiostí na trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího apod.)
či vlivu Zvláštní obliby, jinak by šlo o tzv. mimořádnou cenu. Zákon o cenách v ustanovení §2
odst. 6 až 8 uvádí, že obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného nebo
z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně Sjednávaná mezi
prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně
nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit
cenu obvyklou na trhu, určí se kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů
a přiměřeného zisku.

S ohledem na shora uvedené se

lze

domnívat, že obvyklá cena převáděných jednotek je věrně

Zobrazena ve Znaleckém posudku.
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Zbývá tedy rozebrat zákonnost případných odchylek od obvyklé ceny. Vtomto směru předkladatel
uvádí, že po podrobném studiu problematiky shledává, že neexistuje žádná judikatura ani literatura,
která by v tomto ohledu poskytla možnost posoudit, co je možno za odchylku označit, či nikoliv.
Poukaz na praxi jiných samosprávných korporací není v tomto ohledu Zcela určující.
Předkladatel dále uvádí, že může uvažovat o tom, že by přistoupil k ponížení ad a) shora
s přesvědčením, že se o odchylku ve smyslu shora uvedeném nejedná, a pokud by snad bylo
v budoucnu vyhodnocena, že tomu tak není, jedná se odchylku přípustnou. Důvodem je skutečnost,
že předkupní právo v tržním prostředí zeslabuje možnost nabídky na straně jedné a poptávky na
straně druhé, do stejné míry pak působí na snížení ceny obvyklé. Jinými slovy tedy platí, že stejné
právní statky jednak nezatížené předkupním právem a vedle nich ty zatížené takovým předkupním
právem mají rozdílnou tržní hodnotu, vychýlenou v neprospěch zatížených právních statků.
Předkladatel je přesvědčen, že tento rozdíl je možné kvantiﬁkovat a odborně zhodnotit právě tak,
jak je provedl zpracovatel Znaleckého posudku v dokumentu nazvaném jako Kalkulace odchylky od
obvyklé ceny bytů ve vlastnictví města Žatec z titulu existence předkupního práva ze dne 11.5.2022.
Vdůvěře v tento dokument vychází při formulaci tohoto faktoru na základě odborného výpočtu,
matematický vtěleného do exaktního vzorce. S ohledem na všechny obecně formulované a
frekventované argumenty ve prospěch snížení kupní ceny a na pohnutky stran a zájem o dohodu
míře inﬂace, která byla vKalkulaci předložena jako
zvolil předkupní právo v trvání 10 let a 6
možná při váženém průměru inﬂačních tlaků po příslušnou dobu, když očekávaná míra jen pro rok

%

2022 může dosáhnout až hodnoty trojnásobku tohoto předpokladu.
Předkladatel uvádí, že si dále dovede představit ponížení ad b) proto, že Cenová studie
potencionálních odchylek ze 1 7.5.2022 je, jak pevně věří, pravdivě zobrazujícím dokumentem, který
sice bez právního podkladu a argumentace uvádí připadnou výši odchylek, které budou-li využity a
v tomto případě právně Zdůvodněny, jsou ekonomicky Správně kvantı'ﬁkované. Ze všech zmíněných
odchylek přistoupil předkladatel k možnosti uplatnění finančního příspěvku jako počáteční investici
nájemců, když tato výše byla Znalci indexována k datu 31.3.2022 podle cen stavebních prací.
Předkladatel si je vědom Spornosti uplatnění této odchylky, je tedy na každém, aby posoudil všechny
argumenty pro její uplatnění, jak jsou uvedeny v tomto materiálu. Předkladatel si je však vědom, že
finanční příspěvek je jediné plnění, které je zmíněno vuzavřených smlouvách o spolupráci při
výstavbě bytového domu (čl. 11 odst. 1 smlouvy) mezi městem Žatec jako vlastníkem na straně jedné
a nájemci (obmyšlenými Z potenciální koupě) na straně druhé. Navíc se jedná O příspěvek, který byl
nájemci skutečně zaplacen, o čemž existuje příslušná evidence a je tak nesporné, o jakou hodnotu se
jedná bez planého argumentování o obecné výhodnosti nebo sociálnosti takového uplatnění
odchylky. Předkladatel tedy považuje za uplatnitelné argumenty, že právě tento příspěvek je možno
vetknout do odchylky z ceny obvyklé, přestože se to může jevit jako právně sporné.

Tabulka S výpočtem ceny bytů se zohledněním uvedených odchylek:

2835/1

77,2

1

582 553,00

20 499,39

2835/4

77,2

1

478 081,00

19 146,13

2835/6

81,35

1

508 762,00

18 546,55

2835/7

77,2

1

416 214,00

18 344,74

2835/8

52,46

1

315 528,00

25 076,78

2835/9

81,35

1

590 222,00

19 547,90

2835/10

77,2

1

392 557,00

18 038,30

2835/12

81,35

1

757 236,00

21 600,93

2835/13

77,2

1

525 550,00

19 761,01

2835/14

52,46

1

312 698,00

25 022,84

2835/15

81,35

1

670 241,00

20 531,54

2835/16

77,2

1

392 557,00

18 038,30

2835/17

52,46

1

261 884,00

24 054,21

2835/18

81,35

1

508 762,00

18 546,55

2835/20

52,46

1 191 831,00

22 718,85

2835/21

81,35

1

705 058,00

20 959,53

2835/22

77,2

1

604 876,00

20 788,55

2835/23

52,46

1

191 831,00

22 718,85

2835/24

81,35

1

508 762,00

18 546,55

2836/1

77,95

1

569 565,00

20 135,54

2836/3

81,2

1

564 611,00

19 268,61

2836/4

77,95

1

575 685,00

20 214,05

2836/5

52,86

1

286 681,00

24 341,30

2836/6

81,2

1

626 603,00

20 032,06

2836/7

77,95

1

446 689,00

18 559,19

2836/9

81,2

1

501 154,00

18 487,12

2836/10

77,95

1

446 689,00

18 559,19

2836/12

81,2

1

708 919,00

21 045,80

2836/13

77,95

1

446 689,00

18 559,19

2836/15

81,2

1

501 154,00

18 487,12

2836/16

77,95

1

446 689,00

18 559,19

2836/18

81,2

1

501 154,00

18 487,12

2836/19

77,95

1

446 689,00

18 559,19

2836/21

81,2

1

640 050,00

20 197,66

2836/23

52,86

1

190 546,00

22 522,63

2836/24

81,2

1

520 129,00

18 720,80

2837/1

77,95

1

460 471,00

18 736,00

2837/5

37,44

843 427,00

22 527,43

2837/6

96,28

1

751 074,00

18 187,31

2837/7

77,95

1

446 689,00

18 559,19

2837/8

37,44

843 427,00

22 527,43

2837/9

96,28

1

751 074,00

18 187,31

2837/10

77,95

1

446 689,00

18 559,19

2837/11

37,44

916 469,00

24 478,34

2837/13

77,95

1

446 689,00

18 559,19

2837/16

77,95

1

446 689,00

18 559,19

2837/18

96,28

1

733 631,00

18 006,14

2837/19

77,95

1

446 689,00

18 559,19

2837/20

37,44

843 427,00

22 527,43

2837/21

96,28

1

751 074,00

18 187,31

2837/22

77,95

1

460 471,00

18 736,00

2837/24

96,28

1

766 557,00

18 348,12

Na pracovním jednání dne 9.5.2022 bylo domluveno, že v období cca 14 dnů bude probíhat dialog
mezi právními Zástupci nájemníků a města.
Vyjádření Mgr. Joukla k dialogu právních zástupců, zaslané emailem dne 22.5.2022 a 9.6.2022:
9.6.2022:
Vážená paní starostko, vážený pane kolego, vážení Zastupitelé,
navazují na předchozí jednání dne 22.5.2022 S kolegou Těmínem V Brně a následnou telefonickou a emailovou komunikaci. Doplňují pro přehlednost svůj e-mail ze dne 22.5.2022.

zdvořile požádat o setkání v divadle a diskusi nad danou problematikou, kdy termín
23.6.2022 se blíží a Město Žatec (jeho vedem') neudělalo žádný vstřícný krok. Věřte, že by nájemníci,
občané Města Zatec, již rádi zaznamenali nějaký posun v jejich prospěch.

Dovolujeme

ıı.

b.

si

Město Žatec vychází Z ceny k březnu roku 2022 - tedy Z cca 116 mil. Kč (nikoli květen 2020 -tedy
cca 64 mil. Kč) a navrhuje dvě snížení ceny - i) cca 25 % za to, že bude mít Město Žatec k bytu až
10 let předkupní právo, ii) snížení o vklady nájemců - pak by vycházel doplatek cca 21 tis. Kč/m2
bytu - tedy doplatky přes 1 mil. Kč -toto jsem ihned za nájemníky odmítl.
Předestřený doplatek ze strany právního Zástupce Města Žatec je pro nájemníky naprosto
neakceptovatelný. Škoda způsobená nájemníkům nečinnosti vedení Města Žatec či spíše příslušným
odborem by činila 50 mil. Kč.
strany nájemců zazněla opačná argumentace, že jako v jiných městem by měly být započteny i
je nyní v Olomouci - cca 2,5- 3,5 tis. Kč/m2.
další možné odchylky, nejvyšší doplatek v rámci
Bııde-li Započtena většina odchylek, které si Město Žatec zadalo ve znaleckém posudku a studii
vychází doplatek 0,- Kč. Pokud Město Žatec nehodlalo některé Z odchylek započíst, není

Ze

ČR

zřejmé, proč takové Zadání posudku činilo.
I přes uvedené možné řešení bez doplatku se sešli nájemníci S některými Zastupiteli a hovořili o
doplatku cca 3 tis. Kč/m2 bytu jako maximálním smírném doplatku (tedy jako
V několikanásobně větší Olomouci) tak, aby bylo možné věc uzavřít.
postupenı ve věci RD Stroupečská (Město Žatec) byla např. státní dotace Započtena ve
prospěch nájemníků. Nadto bylo zjištěno, že Město Žatec dodrželo beze zbytku budoucí smlouvy a
prodalo za původních podmínek bez „mrknutí oka“ rodinné domy cca za 5 ınil. Kč (záměry či
schválení převodu V roce 2022 jsme doposud nedoliledali) za původních podmínek cca 1.7 mil. Kč
(nájemci rovněž po celou dobu platil rovněž regulovaný nájem), rozdﬂ v cenách je u 13 domů
minimálně 50 mil. Kč v neprospěch Města Žatec. I přes stanovisko Ministerstva vnitra Město
Žatec Znovu po 20 letech nezveřejnilo Záměr, nehlasovalo se v Zastupitelstvu a domy za původních
podmínek převedlo. Rozdil v nynějšich a tehdejších cenách, formální vady usnesení tehdejšího
zastupitelstva, absenci zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé, nesoulad Schválené a převodní ceny
nechávám stranou (např. u domu č.p. 2960 byla schválena cena l.735.l80.- Kč dle záměru ze dne
29.3.2001 ale kupní cena činila .l 14.015,- Kč dle kupní smlouvy ze dne 24.2.2022).
předpokládám. že kolega Těmín Zaujme stejně přísná stanoviska o neplatnosti a trestněprávní
odpovědnosti těch, co smlouvy podepsali, jako je toınu v bytových domech Dr. Kůrky.

Srovnání

S

,

c.

l

Nájemníci sdělili, že Z jejich pohledu Město Žatec za dva roky neudělalo nic pro dokončení celé
kauzy a žádný vstřícný krok a díky liknavosti se akorát obvyklá cena zvýšila téměř o 100
(mělo by se vyvodit, kdo je za toto zodpovědnýl) - pokud Město Žatec nechce započítat další
možné odchylky, pak je nemuselo vůbec nechávat spočítat (na to jsme se rovněž ptali loni před
zadáním znaleckého posudku) a vynakládat peníze Z obecního rozpočtu.

%

si vědom, že by vedení Města Žatec včetně příslušného odboru kromě prohlášení
vlastníka a předání podkladů Znalci cokoli udělalo pro dořešení dané kauzy. Pořád jsme

Nejsem
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vyzývání k nějakým sdělením a dodáváním podkladů, není to práce spíš pro vlastníka objektu
(?)- alespoň takto je tomu v jiných městech či obcích.

Byl rámcově dohodnut další postup:
a.
Paní Starostku opakovaně žádáıne 0 svolání jednání do divadla či jiné prostory. kam se vejdou
všichni nájemníci. Po svolání jednání v divadle a před jeho konáním jsme připraveni pomoci
při shromažďování či dodávání podkladů Z Liberce (kde rovněž některá BD neměla
s Libercem budoucí smlouvu a tento materiál byl být schvalován dne 30.6.2022) či Olomouce
(kde 6.6.2022 zastupitelstvo odsouhlasilo částku 2,5 - 3,5 tis. Kč/m2). Nadto jsme zdůvodnění
odchylky od ceny obvyklé již připravili a nezaznamenali vůči ní žádné písemné výhrady.
Pokud by paní starostka svolání nevyhověla, žádáme o schůzku přímo na radnici a to dne
20.6.2022 od 16.00.
b.
Nájemníci žádají Město Žatec 0 přehodnocení dalšího postupu, případně požádat další právní
kancelář- např. .IUDr. Hanu Marvanovou o Zpracování stanoviska, neboť má největší přehled
v rámci kauz v České republice. Nájemníci nechají zpracovat a vyčíslit náklady, které je budou stát
další opravy domů. Odhadovány vyšší desítky miliónů Kč.
c.
Ze Strany Města Žatec Sdělena možnost hledání koınpromisu za předpokladu, že budou ze Strany
nájemců dodány další „niodelové“ kauzy převodů Z ČR a jejich odůvodnění.

Závěrem žádám o sdělení, co za materiály připravuje Město Žatec na

Zastupitelstvo

dne 23.6.2022?

S přátelským pozdravem

Mgr. Zdeněk Joukl, advokát
Joukl a partneři, advokátní kancelář,
J akubské náměstí 580/4

602 OO

s.r.o.

Bmo

\v\vw.akjOukl.cZ

22.5.2022:
Vážení,

před chvílí skončilo věcné jednání
a.

b.

c.

b.

kolegou Těmínem V Brně. Dovoluji

si

Z něho zaslat krátký přehled:

Město Žatec vychází Z ceny k březnu roku 2022 -tedy Z cca 116 mil. Kč (nikoli květen 2020 -tedy
cca 64 mil. Kč) a navrhuje dvě snížení ceny - i) cca 25 % Za to, že bude mít Město Žatec k bytu až
10 let předkupní právo, ii) snížení O vklady nájemců - pak by vycházel doplatek cca 21 tis. Kč/m2
bytu - tedy doplatky přes l mil. Kč -toto jsem ihned za nájemníky odmítl
Ze Strany nájemců zazněla opačná argumentace, že jako v jiných městem by měly být započteny i
další možné odchylky, nejvyšší doplatek je nyní v Olomouci - cca 2,5- 3,5 tis. Kč/m2. Nadto ve

věci RD Stroupečská (Město Žatec) byla např. Státní dotace Započtena ve prospěch nájemníků.
Nájemníci sdělili, že Z jejich pohledu Město Žatec za dva roky neudělalo nic pro dokončení celé
kauzy a žádný vstřícný krok a díky liknavosti se akorát obvyklá cena zvýšila téměř o 100
(mělo by se vyvodit, kdo je za toto zodpovědnýl) - pokud Město Žatec nechce započítat další
možné odchylky, pak je nemuselo vůbec nechávat spočítat (na to jsme se rovněž ptali loni před
zadáním znaleckého posudku) a vynakládat peníze Z obecního rozpočtu.

%

Byl rámcově dohodnut
a.

S

další postup:

Paní Starostku opakovaně žádáme 0 svolání jednání do divadla

či jiné prostory, kam se vejdou
všichni nájemníci.
Nájemníci žádají Město Žatec O přehodnocení dalšího postupu, případně požádat další právní
kancelář- např. IUDr. Hanu Marvanovou O zpracování Stanoviska, neboť má největší přehled
v rámci kauz v České republice. Nájerrmíci nechají zpracovat a vyčíslit náklady, které je budou stát
další opravy domů, Odhadovány vyšší desítky miliónů Kč.

ll

c.

strany Města Žatec Sdělena možnost hledání kompromisu za předpokladu, že budou Ze strany
nájemců dodány další „modelové“ kauzy převodů Z CR a jejich odůvodnění.

Ze

Pane kolego, pokud chcete něco

doplnit, upravit či upřesnit,

uvítám

to.

S přátelským pozdravem

Mgr. Zdeněk Joukl, advokát
Joukl a partneři, advokátní kancelář,
Jakubská náměstí 580/4

S.r.o.

602 00 Brno
\v\v\\“.ak|'ouk1.cZ

ové plochy bytu (dle návrhu náj emců)

2835/1

77,2

231 600,00

3 000,00

2835/4

77,2

231 600,00

3 000,00

2835/6

81,35

244 050,00

3 000,00

2835/7

77,2

231 600,00

3 000,00

2835/8

52,46

157 380,00

3 000,00

2835/9

81,35

244 050,00

3 000,00

2835/10

77,2

231 600,00

3 000,00

2835/12

81,35

244 050,00

3 000,00

2835/13

77,2

231 600,00

3 000,00

2835/14

52,46

157 380,00

3 000,00

2835/15

81,35

244 050,00

3 000,00

2835/16

77,2

231 600,00

3 000,00

2835/17

52,46

157 380,00

3 000,00

2835/18

81,35

244 050,00

3 000,00

2835/20

52,46

157 380,00

3 000,00

2835/21

81,35

244 050,00

3 000,00

2835/22

77,2

231 600,00

3 000,00

2835/23

52,46

157 380,00

3 000,00

2835/24

81,35

244 050,00

3 000,00

2836/l

77,95

233 850,00

3 000,00

2836/3

81,2

243 600,00

3 000,00

2836/4

77,95

233 850,00

3 000,00

2836/5

52,86

158 580,00

3 000,00

2836/6

81,2

243 600,00

3 000,00

2836/7

77,95

233 850,00

3 000,00

2836/9

81,2

243 600,00

3 000,00

2836/10

77,95

233 850,00

3 000,00

2836/12

81,2

243 600,00

3 000,00
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2836/13

77,95

233 850,00

3 000,00

2836/15

81,2

243 600,00

3 000,00

2836/16

77,95

233 850,00

3 000,00

2836/18

81,2

243 600,00

3 000,00

2836/19

77,95

233 850,00

3 000,00

2836/21

81,2

243 600,00

3 000,00

2836/23

52,86

158 580,00

3 000,00

2836/24

81,2

243 600,00

3 000,00

2837/1

77,95

233 850,00

3 000,00

2837/5

37,44

112 320,00

3 000,00

2837/6

96,28

288 840,00

3 000,00

2837/7

77,95

233 850,00

3 000,00

2837/8

37,44

112 320,00

3 000,00

2837/9

96,28

288 840,00

3 000,00

2837/10

77,95

233 850,00

3 000,00

2837/11

37,44

112 320,00

3 000,00

2837/13

77,95

233 850,00

3 000,00

2837/16

77,95

233 850,00

3 000,00

2837/18

96,28

288 840,00

3 000,00

2837/19

77,95

233 850,00

300000

2837/20

37,44

112 320,00

3 000,00

2837/21

96,28

288 840,00

3 000,00

2837/22

77,95

233 850,00

3 000,00

2837/24

96 28
›

Ý

_

H

777 2 8

340 00

300000
,

Obecné informace
Jedná se panelový devítipodlažní montovaný objekt. Objekt má tři sekce S vlastním vstupem, V
každé sekci je 24 bytů. V objektu je celkem 40 bytů o velikosti 1+3, 16 bytů O velikosti 1+2, 8 bytů
O velikosti 1+4 a 8 bytů o velikosti 1+1. Bytový dům byl kolaudovaný v 10/1998.
Na výstavbu a poté na dokončení Stavby domu byla Městu Žatec dle příslušných smluv O poskytnutí
investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, poskytnuta investiční
dotace v celkové výši 23,04 mil. Kč a dále bylo dohodnuto, že bude zřízeno zástavní právo
k nemovitostem, a to po dobu 20 ti let.
Zástavní smlouva byla vložena do katastru nemovitostí, právní účinky vkladu vznikly ke dni
4.5.2000. Výmaz zástavního práva dle Zástavní smlouvy ze dne 4.5.2000 byl možný nejdříve k
4.5.2020. Město Žatec se Zavázalo, že v době trvání závazku nebude zástava bez souhlasu
zástavního věřitele smluvně převedena na třetí osobu.

Nájemní vztahy:
52 smluv O nájmu bytů uzavřených na dobu neurčitou (nájemné 25,18 Kč/m2/měsíc)
19 smluv O nájmu bytů uzavřených na dobu určitou (nájemné 58,08 Kč/m2/měsíc)
1 smlouva O nájmu bytu uzavřena na dobu určitou (nájemné 75,00 Kč/m2/měsíc)
1 smlouva O nájmu nebytových prostor (plocha 15,56 m2 nájemné 627 Kč/měsíc)
Současný předpis měsíčního nájemného Za celý objekt - 72 bytů činní cca 170 tis. Kč.
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Nájemci bytů V domě

2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci platili dle Smlouvy o
domu ﬁnanční příspěvek, který sloužil na krytí nákladů spojených
S dostavbou bytového domu (byt 1+1 - 73 tis. Kč, byt 1+2 - 100 tis. Kč, byt 1+3 - 168 až 175 tis.
Kč, byt 1+4 - 221 tis. Kč). Nájemce uzavřením této Smlouvy o spolupráci při výstavbě bytového
domu získal smlouvu na dobu neurčitou, po dobu 20 ti let Zachované maximálně věcně
usměrňované nájemné (regulované nájemné) a přechod nájmu dle platných ustanovení občanského
zákoníku. Dále se smluvrıí strany dohodly, že po uplynutí doby 20 ti let od uzavření Smlouvy o
spolupráci při výstavbě bytového domu, bude mít nájemce předkupní právo na byt v případě, že
vlastník rozhodne o prodeji bytového domu. V případě, že byla ukončena nájemní smlouvu před
uplynutím doby 20 let, byla nájemci vrácena alikvotní část Zaplaceného příspěvku. Nový nájemce
opět zaplatil ﬁnanční Spoluúčast ve výši alikvotní části a byla S ním uzavřena nájemní smlouva na
dobu neurčitou. Toto platilo od r. 1998 do r. 2010. Po roce 2010 již nový nájemci ﬁnanční
spoluúčast neplatili a byla S nimi uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou za zvýšené nájemné.
č.p.

spolupráci při výstavbě bytového

Stanovení postupu při případném prodeii bvtových iednotek v č.p. 2835., 2836. 2837 ul. Dr.
Václava Kůrky v Žatci
Vymezení základních pojmů
Jednotka se rozumí jako byt či nebytový prostor, který je vymezen prohlášením vlastníka
budovy dle ustanovení § 1166 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Převodcem Se rozumí Město Žatec, IČO 00265781.
Nabyvatelem se rozumí oprávněný nájemce, resp. nájemci, kteří přijmou nabídku na koupi
jednotky.
se rozumí fyzická osoba, která má uzavřenou platnou nájemní
smlouvu. Pokud jsou oprávněnými nájemci jednotky manželé, popř. je nájemní Smlouva
uzavřena s jedním Z manželů, jsou účastníky prodeje jednotky oba manželé a kupují
jednotku do společného jmění manželů.
Nabídkou ke koupi se rozumí písemná nabídka ke koupi jednotky, která obsahuje
podmínky převodu podle občanského zákoníku.

Oprávněným nájemcem

Postup prodeje
ZM schválí záměr prodeje jednotek oprávněným nájemcům, včetně nabídkových cen a případných
dalších podmínek, např. předkupního práva apod. a Současně ZM schválí učinit oprávněným
nájemcům nabídku ke koupi bytu z titulu předkupního práva v souladu S § 1187 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále schválí výjimku ze Zásad pro prodej nemovitostí z majetku
města Žatce, Schválené Zastupitelstvem města dne 25.4.2019 usnesením č. 65/19, a to ve způsobu
stanovení kupní ceny jednotek.

OMHM

tento Záměr zveřejní na úřední desce v souladu
bude informovat nájemce o schváleném záměru prodej e.

S §

39 zákona

č.

128/2000 Sb., o obcích a

OMHM zpracuje nabídky na koupi bytu a tyto rozešle oprávněným nájemcům bytů do vlastních
rukou, případně doručí jiným prokazatelným způsobem.

Po doručení nabídky ke koupi bytu počíná běžet
Tato lhůta začíná běžet

dnem následujícím po

Následně bude předložen

lhůta pro přijetí této nabídky v délce šesti měsíců.
dni doručení nabídky.

RM a ZM materiál S návrhem na schválení prodeje jednotek konkrétním

oprávněným nájemcům za podmínek schválených usnesením ZM.
Přijetím nabídky ke koupi se rozumí písemné oznámení oprávněného nájemce o přijetí nabídky
prodeje a odevzdání vyplněného dotazníku s údaji potřebnými k přípravě kupní smlouvy.
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V případě,

že oprávněný nájemce nabídku ke koupi nepřijme, odmítne, nebude na nabídku
reagovat, nebo se nabídku ke koupi nepodaří doručit, doporučujeme ponechat byt V majetku města a
nájemce zůstane dál V nájemním vztahu. Nájemci zanikne předkupní právo na koupi bytu dle
§ 1187 Z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Oprávnění nájemci, kteří přijmou nabídku ke koupi, budou vyzvání k zaplacení kupní ceny před
podpisem kupní smlouvy (V souladu se Zásadami pro prodej nemovitostí Z majetku Města Zatce,
odst. 6.). Náj emci budou mít dostatečný časový prostor k zajištění ﬁnančních prostředků.

Dle Zásad pro prodej nemovitostí Z majetku Města Žatce, schválených usnesením ZM č. 65/19 dne
25.4.2019, odst. 10., Speciální část pro prodej objektů a jednotek bude kupní cena stanovena jako
cena v místě a čase obvyklá - tržní, stanovena na základě znaleckého posudku, S přihlédnutím
k realizovaným obdobným prodejům.

3)

Stanovisko odboru

OMHM doporučuje neprodat bytové jednotky V domě č.p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky

V Žatci. Byty ponechat V majetku města pro další zajištění bytových potřeb současných nájemců a
dalších občanů města jako např. zaměstnanců organizací (škol, školek, nemocnice apod.), Sociálně
potřebných a dalších variant. Město bude nadále respektovat uzavřené nájemní smlouvy k bytovým
jednotkám a bytové jednotky bude nadále využívat pro Zachování bytového fondu města a
k uspokojování bytových potřeb občanů města (§ 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
Nájemci všech 52 předmětných bytů (Smlouvy od r. 1998 do r. 2010) mají uzavřenou smlouvu na
dobu neurčitou a město bude nadále respektovat uzavřené nájemní smlouvy. Není záměrem města
nájemcům tyto smlouvy vypovídat, ale umožnit nájemcům plnění Základní lidské potřeby - Zajištění
bydlení.

V

řeší výpovědi nájmu bytů pouze V případě porušení nájemní smlouvy nájemcem.
tomto
došlo V posledních letech k několika výpovědím nebo ukončením nájemní smlouvy dohodou
(jednalo se především O případy, kdy nájemce si zajistil jinou nemovitost k bydlení a stávající byt
vrátil městu). Výpovědi Z nájmu bytu byly především Z důvodu porušení nájemní smlouvy
přenecháním bytu další osobě bez souhlasu vlastníka, případně neplacení nájemného.
Nezbytné bude postupné zvýšení nájemného V bytech dle platné právní legislativy.

Město

domě

V případě rozhodnutí města o ponechání bytového domu a bytů V majetku města:

OMHM bude navrhovat realizovat provedení energetický úspor bytového domu, případně dalších

budou vycházet Z energetického posouzení a příslušných výpočtů a kalkulaci.
Současně bude potřeba V následujícím období provést investici do rekonstrukce / modemizace
výtahů V domě (Odhadované náklady 6 mil. Kč). Tyto investice případně opravy budou projednány
při sestavování plánu investic ORM na nadcházející období, případně zahmuty do plánu oprav
opatření, která

správce domu p. Martinovského, RK MPR.
Především se bude jednat o tyto čimosti:
- zajistit projektovou dokumentaci, která
by reﬂektovala na požadavky energetických úspor
- Zajistit energetický posudek a na základě toho stanovit požadavky na stavební
úpravy (zateplení,

okna, atd.)
- rozhodnout, Zda bude spoluﬁnancováno Z jiných zdrojů než jen Z rozpočtu města
- rozhodnout, co vše bude případně součástí projektu ve vztahu k dotaci (např. SFŽP - Zelená
úsporám - zateplení, střecha, fotovoltaika, retenční nádrže atd.)
- připravit ekonomickou analýzu ve vztahu k výši nájemného
tak, aby bylo srozumitelné
ﬁnancování celého projektu
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Odhadované celkové náklady na zateplení vč. výměny okenních a dveřních otvorů, dále výměny
Střechy (tam bude nutné upřesnit rozsah prací po zjištění aktuálního stavu konstrukcí), úpravy
balkonů cca 35 - 40 mil. Kč bez DPH.
Návrh na provedení energetických úspor bytového domu, případně dalších

opatření, která

budou

vycházet Z energetického posouzení a příslušných výpočtů a kalkulaci byl již navržen do
investičních akcí města V roce 2019 a 2020. Vzhledem k Započetí příprav vedoucích k případnému
prodeji bytů, není V tomto pokračováno.

Ktomuto uvádíme, že již V roce 2009 bylo na základě žádosti nájemců řešeno ve spolupráci se
správcem domu možné zateplení bytového domu. V té době byl hrubý odhad nákladů na Zateplení
5,5 ınil. Kč (akt. nájemné vroce 2008 bylo 17,32 Kč za 1 m2 bytu). Nájemcům bylo navržena
možnost realizace zateplení domu S tím, že je nutné zvýšení nájemného o cca 7 až 12 Kč za 1 m2
(Spočitány náklady na Správu domu, údržbu a splácení úvěru). Toto bylo S ohledem na realizaci
akceptaci navržených opatření V té době ze strany nájemců
Z programu státní podpory PANEL.
nedošlo. Následně byl V roce 2010 zpracován rozpočet na zateplení domu včetně výměny oken ve
spol. prostorech domu na částku 8,9 mil. Kč vč DPH. Nájemné V roce 2010 bylo ve výši 25,18 Kč
za 1 m2 plochy bytu. Kalkulace počítala S navýšením nájmu na 40 Kč za 1 m2 plochy bytu.
Náj emci k tomuto návrhu Souhlas nedali.

K

Pro úplnost uvádíme usnesení ZM č. 202/18 ze dne 29.11.2018:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost části nájemců bytů V budově č. p. 2835 ul. Dr.
Václava Kůrky V Žatci a neschvaluje rozděleni nemovitosti č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava
Kůrky V Žatci, postavené na pozemcích zastavěná plocha a nádvoří St. p. č. 5089/1, zastavěná
plocha a nádvoří st. p. č. 5090/1 a Zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 5091/1 vše V k. ú. Žatec na
vlastnické právo k jednotkám a realizovat prodej těchto jednotek v souladu S § 1187 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

Současně upozorňujeme, že jsou mezi oprávněnými nájemníky nájemci, kteří byt řádně neužívají a
maji jinou nemovitost k bydlení V Žatci a okolí (neuživání bytu není důvod k vypovězení nájemní
smlouvy). K tomuto jsme požádali ﬁnnu zajišťující rozúčtování energií O Zaslání přehledu spotřeby
Studené a teplé Vody V bytech. Na těchto Spotřebách je patrné, které byty nejsou využívány
k bydlení a bude poměmě problematické odůvodňovat odchylku od ceny obvyklé bytovou potřebou
nájemce. Jedná se O tyto byty S minimální nebo nulovou spotřebou SV a TV za období
r.

2019, 2020 a 2021:
byt č. 6 V č.p. 2837
byt č. 18 V č.p. 2837

V případě prodeje bytů bude nutné (S ohledem odůvodnění odchylky ceny od ceny obvyklé) zajistit
čestná prohlášení nájemců, že byt využívají
nemají jinou možnost bydlení.

k zajištění své základní potřeby - bydlení,

případně, že

Přílohy

4)

Vzhledem k velkému objemu předkládaných příloh, budou níže uvedené přílohy k matriálu uvedené
pod písm. a) až p) zaslány zastupitelům města v elektronické podobě. V případě Vašeho zájmu O
tištěnou podobu některé Zuvedených příloh, se prosím obraťte na asistentku vedeni města paní
Kloučkovou,

tel.

415 736 104, email:

Přílohy uvedené pod písm. q),
a)

Znalecký posudek

č.

r), S)

která zajistí vytištění přílohy.

jsou fyzicky přílohou materiálu.

085/2022
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Cenová

studie

-

Analýza potenciálních odchylek od obvyklé ceny bytů ve vlastnictví Města

żﬂıęø ze dne 17.5.2022
Kalkulace odchylky od obvyklé ceny bytů Z titulu existence předkupního práva ze
dne ll.5.2022
Tabulka GT Analýza odchylek od obvyklé ceny nemovitostí k 31.3.2022 - zasláno
elektronicky

Tabulka

GT

Analýza odchylek od obvyklé ceny nemovitostí k 31.5.2020 - zasláno

elektronicky

Tabulka Návrh Stanovení kupní ceny bytových jednotek S aplikací odchylek dle pracovního
jednání ZM dne 9.5.2022:
Zřízení věcného práva předkupního po dobu 10 let ode dne vkladu do katastru nemovitostí
za zaplacenou kupní cenu.
Zohlednění ﬁnančních příspěvků nájemců na krytí nákladů spojených S dostavbou domu
Žádost nájemců bytů ze dne 18.2.2020

Snímek Z katastrální mapy
Výpis Z katastru nemovitostí
Smlouva o poskytnutí investiční dotace 1998
Smlouva o poskytnutí investiční dotace 1997
Vzor Smlouvy o spolupráci při výstavbě bytového domu
m) Vzor žádosti o pronájem bytu S ﬁnanční spoluúčasti Z r. 1998
Podklady doručené Mgr. J ouklem dne 20.6.2022:
Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé doručené Mgr. Jouklem 20.6.2022
Rozsudek OS v Liberci číslo jednací: 22 C 285/2019-749
Zpráva pro ZM Olomouce konaného dne 6.6.2022
Podklady doručené Mgr. J ouklem dne 28.7.2022:
Výzva k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví jednotek ze dne 26.7.2022
Zdůvodnění ve prospěch převodu současným nájemcům včetně zdůvodnění odchylky od
ceny obvyklé
Pozn. upozorňujeme na rozpor v dokumentech zaslaných emailovou poštou dne 28. 7.2022 a
dokumentech zaslaných dne 28.7.2022 datovou zprávou. Předkládány jsou dokumenty
zaslané městu Žatec datovou zprávou.
JUDr. Těmína k projednávané problematice a předloženým podkladům
Mgr. Jouklem „Analýza argumentů Mgr. Joukla ve prospěch převodu vlastnictví bytových

Stanovisko
jednotek“
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Joukl a partneři, advokátní kancelář, S.r.o.
IČO: 02543664, DIČ: CZ 02543664, se sídlem
Pobočky:

Na Veselí 821/1,

Bmo, Jakubské náměstí

140 00 Praha
Dolní Valy 521/l, 695 01 Hodonín

580/4, PSČ: 602 00
Jungmannova 24/32, 697 01 Kyjov
Kostelecké 4668/20. 796 01 Prostějov

Město Žatec
k rukám Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
náměstí Svobody 1
438 01 Zatec
Dataıfoıı In'/Jránkøu

/ emaz'/em

V Brně dne 26.7.2022
Výzva k uzavření smlouvy O převodu vlastnictví jednotek
Vážená paní starostko,
Svøbøáy 1, PSČ 438 O1, z nzšızná 46 huønxy
2835, 2836 a 2837 na ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci,
byly převážně před více než 20 lety uzavřeny jednotlivé typově obdobné Smlouvy o spolupráci při výstavbě
bytového domu (dále jen ,,Smlouvy“), ve kterých jednotliví nájemci a Město Žatec mj. sjednali závazek
nájemců podﬂet se ﬁnančním příspěvkem na dobudování bytových jednotek, za což jim byl přislíben po
uplynutí doby stanovené dotačními podmínkami převod bytů do osobního vlastnictví.
nzøzi

Mčsxęxn Žøıøø, Ićoz 00265781,

se Sidıønn Žzzøø, nánnčsú

- nájemci bytových jednotek V bytovém domě

Plně V souladu

Č.p.

uzavřenými Smlouvami byly nájemci uhrazeny sjednané akontace, byty užívány a nájemci
byli průběžně utvrzováni (v poslední době např. vkladem prohlášení vlastníka s rozdělením domů na
bytové jednotky do katastru nemovitostí či objednávkou Z'naleckého posudku a následně Cenové studie
Grant Thornton Appraisal services a.s. se Zdůvodněním odchylek od ceny obvyklé v návaznosti na
komunikaci mezi Znalcem a]UDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem Města Zatce) v tom, že byty
budou bez dalšího po 20 letech převedeny do jejich vlastnictví.

Dne

S

10.2.2020 (doručeno městu dne 18.2.2020) celkem 52 nájemm'ků požádalo město O převod bytů.

Doposud
nebyl písemně Sdělena žádná odpověď, ani žádný konkrétrıí důvod, proč se tak zatím nestalo.
Proto vyzýváme Město Žatec, aby připravilo a zajistilo veškeré úkony požadované pro převod
bytových jednotek dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní
Zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tak, aby bylo možno s klienty převodní smlouvy uzavřít za dále
uvedeného cenového ujednání.
Po

celou dobu minulého roku jsme se pokoušeli konstruktivně se Městem Žatec jednat, avšak prozatím
bezvýsledně bez jakékoli písemného podkladu ze strany Města Žatec i přes nesčetné výzvy Z naší Strany. Pro
případ, že Z Vaší strany nebudou učiněny další neprodleně kroky k realizaci převodu, budou klienti nuceni
zvážit právní kroky, vč. možné žaloby na náhradu škody ve výši rozdílu Současné ceny jednotek oproti jejich
ceně v květnu 2020, kdy bylo možno převody realizovat, v minimální výši 51.174.000,- Kč (což je rozdíl
obvyklé ceny k 31.5.2020 a obvyklé ceny k 31.3.2022).

Ve vší vážnosti Vás

tedy za klienty, občany Města Žatec, kdy vycházíme Z příslušné právní úpravy (Zejména
zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé), dále Z legitímního očekávání, i relevantní judikatury
doporučujících stanovisek Státní Správy i faktického vývoje V dalších obcích v CR, jakož i V rámci

týkající se např.
či

'l'cl:

“*

420 605 248 208

e-mail:

\\\\\\'.ııkj‹.›Lıl{l.cZ

Joukl a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
ICO: 02543664, DIC: CZ 02543664, se sídlem
Pobočląˇ:

Na Veselí 821/1, 140 00 Praha

Dolní Valy 521/Á, 695 01 Hodonín

580/4, PSČ: 602 00
Jungmannova 24/32, 697 01 Kyjov

Bmo, jakubské náměstí

Kostelecká 4668/20. 796 01 Prostějov

obecného principu předcházení škodám, vyzýváme kpřehodnocení Vašeho dosavadního postoje, a
v zájmu předcházení soudním sporům a prohlubování újmy Vaším (ne)jednáním způsobované:
jednotek za
a) aby bylo buďto sděleno, jaké kroky jste ve shora uvedené záležitosti převodu
potřeba
případně
je
co
a
učiníte,
a
učinili
dále uvedeného cenového ujednání na klienty
nebo
smluv,
připravit z jejich strany pro uzavření smlouvy, a dále k uzavření převodních
b) a pokud nemáte zájem převést, aby byla uhrazena částka vsouhrnné výši 51.174.000,- Kč
Fx
Z titulu náhrady újmy bezhotovostním převodem na zvláštní úschovní účet rx
2109875045 / 2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
to vše ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto přípisu.
Tato výzva slouží rovněž jako předžalobní výzva k plnění ve smyslu
občanský soudní řád.

§ 14221 odst. 1

zákona

č.

99/1963

Sb.,

především věcí obce přepržıvit veškeré podklady nezbytně pro převod
obecního majetku (za což nelze považovat materiál „na Stůl“ dne 23.6.2022), vč. zdůvodnění odchylky od
zdůvodnění ve prospěch převodu
ceny obvyklé V souladu S platnou právní úpravou, je přílohou této
naší advokátní kanceláří
připravené
současným nájerncům včetně zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé
vycházející Z platné právní úpravy, dostupné judikatury a způsobu řešení dané problematiky napříč celou
Ceskou republikou. Vtéto souvislosti klienti nabízejí mimosoudní vyřízení spočívající vpřevodu
bytů do jejich vlastnictví s doplatkem ve výši 3.000,- Kč/m2 bytu, kdy tato nabídka je časově

Závěrem podotýkárn, že

byt' je

omezena do 22.9.2022.
finalizace převodních smluv a potřebných podkladů jsme (v případě potřeby Spolu
obratem k osobnímu jednání ve formátu obdobném jako dne 20.6.2022, kdy
připraveni
S klienty)
přítomnost zastupitelů, kteří o danou problematiku jeví zájem, dává naději na nalezení

Za účelem

mimosoudního vyřízení.
S úctou

Mgr. Zdeněk joukl, advokát V plné moci

Příloha:

Zdůvodnění ve prospěch převodu současným nájemcům včetně zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé

e-mail:

\\'\\\\'.ııkj‹)ukl.cZ

Zdůvodnění ve prospěch převodu současným

najemcům včetně
zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé
Na dlouhodobě nedostavěný bytový dům

2836 a 2837 na ul. Dr. Václava Kůrky V Žatci byla
poskytnuta státní dotace v celkové výši 23.040.000,- Kč. Jedná se o shodný dotační titul, na základě něhož
bylo V České republice nově postaveno či dokončeno více než 30 tis. bytů. Podle různorodé smluvní dokumentace
dochází u těchto bytů (případně spoluvlastnických podílů) po 20 letech k převodu na nájemníky (případně na
nájemníky založená bytová družstva), vše rovněž S přihlédnutím k tomu, že ﬁnanční náklady na výstavbu byly
tvořeny součtem nájemci poskytnutých finančních prostředků a přidělené státní dotace (byť formálně se
jednalo o ﬁnanční prostředky obce).
č.p. 2835,

Některé obce však řeší otázku platnosti či neurěitosti tehdejší smluvní dokumentace, přesto však vždy po určitém
čase dojde k dohodě mezi obcerni a nájemci. Město Žatec prozatím bytové jednotky po uplynutí 20 let
nepřevedlo, byt' 52 nájemníků o převod požádalo již dne 10.2.2020, a doposud nebyl písemně sdělen žádný
konkrétní důvod, proč se tak zatírn nestalo.

Důvody, proč nájemníkům ve Městě Žatec svědčí nárok na převod bytové jednotky lze sumarizovat takto:
smlouvy o spolupráci při výstavbě bytového domu (dále jen „Smlouvy“) obsahovaly ujednání o tom, že
a)
se nájemci podílejí na vybudování bytových jednotek, tedy obsahově obdoba smlouvy O sdružení a
vybudování společné věci (byť Město Zatec prohlašuje V dotační Smlouvě, že má vlastní ﬁnanční
prostředky k vybudování - tato nepravdivá prohlášení byla činěna napříč celou Českou republikou),
b) byly uzavírány nájemní Smlouvy na dobu neurčitou za věcně usměrňované nájemné po dobu 20 let
S odkazem na Smlouvu (nejednalo se tedy O nějaké zvýhodnění zeˇ strany Města Žatec či podmínku
nájemců, ale naopak podmínku dotačního titulu uzavřeného Městem Zatec),
c) nájemcům bylo sdělováno a byli průběžně utvrzováni (v poslední době např. vkladem prohlášení
vlastníka či objednávkou znaleckého posudku a dále uvedené Studie GT se zdůvodněním odchylek od
ceny obvyklé v návaznosti na komunikaci mezi znalcem a ]UDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem
Města Žatec) v tom, že byty budou po uplynutí 20 letech převedeny do jejich vlastnictví, uvedené bylo
d)

potvrzeno i jedním Z radních Z tehdejšího vedení,
shodně, tedy tak, že domy byly převedeny za náklady výstavby, bylo postupováno vprojektu
Stroupečská, kdy tyto rodinné domy byly vybudovány dle shodného dotačního titulu.

RD

ústní 'Y'klad někte ÍY'ch zástu P ců Města Žatec, že V říP adě finančního řís ěvku ná'emce na dostavbu
P_
bytového domu se jednalo o ziskanı bytu s ,,vyhodnym najmem“, či ze S1 nájemci tento finanční příspěvek

Neobstoí

ˇ\

1

1

_

_

_

_

Zádný nájemce by přece neposkytl poměrně značnou ﬁnanční částku (často Etnancovanou Z úvěru;
nadto ve výši částky, za kterou se tehdy běžně ze strany Města Zatec privatízovalo) Městu Zatec bez náležitého
obdržel I`akékolí
P rotiP lnění a takoVY P rávní titul P ro ří'em finančních P rostředků, aniž VbY ná`emce
1
protíphıění, nemůže obstát. Nıadto byly Smlouvy předlozeny zestrany Města Zatec, tedy 1 případné výkladové
potíže, a s tím spojená mozná újma, nemůze byt hrazena najemcı. Důvodem problematíčnostı výkladu je doba
vzniku, která byla na samém počátku dotačního titulu, později V čase byla
průběžně smluvní dokumentace
v ČR precizována (Stejně jako v případě RD Stroupečská v roce 2002).
,,odbydle]i.“

'

_

Ze všech

shora stručně nastíněných důvodůi dosavadního způsobu řešení převodu bytů (resp. spoluvlastnických
v rámci Ceské republiky S přihlédnutím k možnostem dle právních předpisů i poslední judikatury, je
převod za zvýhodněných podmínek na nájemce právně možný.
podílů)

I přes shora uvedené je především Z důvodu právní jistotypro všechny zúčastněné třeba obzvláště dbát na řádný
proces uzavření převodní smlouvy mezi Městem Zatec a nájemci, včetně zdůvodněrıí odchylky od
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aktuální ceny obvyklé. Není ambicí níže uvedeného poskytovat vyčerpávající právní argumentaci či opisovat
právní komentáře, ale naopak dát Zastupitelům Základní východiska pro konkrétní zdůvodnění odchylky od ceny
obvyklé pro převod bytových jednotek v domě č.p. 2835, 2836 a 2837 ul. Dr. Václava Kůrky V Žatci nájemcům
za zvýhodněných podmínek.

A. Stručná právní a teoretická východiska
Podle § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoO“), majetek
obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu S jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze Zákonem vymezené
působnosti. Nezbytnost kvaliﬁkovaného zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé vychází Z ustanovení
cena sjednává zpravidla ve výši, která je V daném místě a čase
§ 39 odst. 2 ZOO: při úplatném převodu majetku se
jde-li O cenu
obvyklá, nejde-li O cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna,
nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné.

Z uvedeného ustanovení ZOO mj. vyplývá, že:
a)

b)

Odchylka od ceny obvyklé je možná a dovolená (právní předpisem přípustná).
Výše odchylky od ceny obvyklé není žádným právním předpisem (ani judikaturou či odbornou
převádět
literaturou) limitována (je tedy přípustná odchylka od ceny obvyklé, která je zjištěna, a může se
za

c)

d)
e)

f)

1,-

KČ).

Pro zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé nejsou stanoveny žádné povinné náležitosti ani forma či
vzory (Z důvodu prokázání vědomosti zastupitelů před hlasováním O majetkoprávním úkonu převodu je
však nezbytné, aby byla zachycena V písemné formě).
Obcí, byť je podstatou veřejnoprávní korporací, je umožněno v rozumných a objektivně obhajitelných
důvodech nakládat se svým majetkem odlišně, tedy převádět jinak než za cenu obvyklou.
Zastupitelům i třetí osobě musí být Z majetkoprávního úkonu a jeho schválení zřejmé, že převod je
realizován za nižší cenu, než je cena obvyklá, a to včetně důvodů, proč tomu tak je.
V případě, že odchylka není zdůvodněna, je ZOO stanovena neplatnost takového jednání.

dáno oprávnění přezkoumávat „1/0//ııı“ mezi více v úvahu připadajícími
převod za 1,- Kč), tímto
převod za polovinu obvyklé ceny,
možnostmi (např. převod za obvyklou cenu,
oprávněnírn disponuje pouze obec.
N dnému státnímu orgánu přitom není

N‹ z

Ke shodným závěrům docházejí
i.

rovněž:
kornentářeı, podle kterých

důvody pro odchylku od ceny obvyklé jsou obecně dány mj. tehdy,
jestliže prodej za nižší, než obvyklou cenu přinese obci jiné výhody neekonomického rázu; obec
může disponovat majetkem iekonomicky méně výhodně, je-li taková dispozice obhajitelná ,,d/71/oøjy
odborné

/Jødıgímı' ąıılárˇtní/Jo zřete/e“;
ii.

aktuální judikatura, podle níž mj. povinnost obce řádně hospodařit se svým majetkem nelze
S ohledem na § 2 odst. 2 ZOO, podle
kategoricky vázat jen na ,,zıe['vyššı' cenovou nabI'd1‹u“, a to
něhož obec pečuje O všestranný rozvoj svého území a O potřeby Svých občanůg. Na „gí/Jodﬂosı“ nelze
usuzovat jen podle výše nabízené ceny, ale i ohledem na Ostatní podm.ínky3;
státní správa - dle společného Stanoviska Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj a
Ministerstva fnancí k řešení problému při převodech vlastnického práva k bytům, jejichž vznik byl
spoluﬁnancován ze státního rozpočtu ze dne 13. 4. 2021, výši a adekvátnost odchylky Z ceny obvyklé Z
hlediska hospodárnosti a účelnosti musí posoudit V rámci své samosprávné úvahy sama obec. Při
rozhodování by měla vycházet Z těchto prernis: povinnost obce řádně hospodařit nelze kategoricky vázat
pouze na nejvyšší nabídku. obecné rovině lze akceptovat odůvodnění jiným důležitým zájmem
obce podle § 38 odst. 1 ZOO, spočívajícím mj. v uspokojování bytových potřeb nabyvatele tohoto
majetku ve smyslu § 35 odst. 1 ZOO, popř. jeho členů (v případě bytových družstev), kteří po dobu

V

1

3
3

A., Hejč, D5, Chmelík, \~'., Rigel, ł"., Škop,]. Zákon O obcích.
ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3741/2015
Ro'/.Sudek Nejvyššího soudu
ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 5 Tdo 316/2015
Rozsudek Nejvyššího soudu
Potěšil, L.,

l*`uı“ek,

Komentář.

1. vydžíní.

Praha:

(Í.

lˇ“I.

Beck, 2019, 862

s.

CR
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podmínek

v očekávání naplnění závazku obce k budoucímu
k bytům (legitimní očekávám). Tento důležitý zájem spolu s
posouzerıím konkrétních okolností případu a vložené investice budoucích nabyvatelů na
výstavbu bytových domů a bytů může obec zohlednit V rozhodnutí O dispozici se svým majetkem.
dotačních

vázanosti

zvýhodněnému převodu

byli

vlastnictví

Výpočet odchylky od ceny obvyklé je rozdílem mezi obvyklou cenou v místě a čase, a cenou, za kterou je
nájemci převod uskutečněn, přičemž pro matematické zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé byla zadána
cenová studie - analýza potenciálních odchylek od obvyklé ceny bytů ve vlastnictví obce od Grant Thomton
(dále jen „Studie GT“), která V posledním Znění při zohlednění všech indexovaných položek dospěla k datu
31.5.2020, kdy mělo dojít k převodu jednotek, k Zápornému doplatku. Tedy k závěru, že nájemci nemusejí
za nabytí bytů Městu Zatec ničeho doplácet.

Převod by měl proběhnout v intencích zjištěné cenové hladiny k datu 31.5.2020 po odečtení odchylek
speciﬁkovaných ve Studii GT a dále skutečnostní níže V tomto podkladu, nikoliv za cenu k 31.3.2022, která je ve
Studii GT rovněž uvedena, a to S tímto Zdůvodnčním (byť musí být zjištěna cena obvyklá k okamžiku převodu a
veškeré odchylky musí být Zdůvodněny od této aktuální obvyklé ceny - viz. dále).
Převod byl předvídám

ve více jak 20 let starých Smlouvách, ve kterých nájemci a Město Žatec
Sjednali,
že nájemce se podílí na dobudování bytových jednotek a budoucí převod byl dle nájemníků opakovaně při podpisu
přislíben. Město Žatec mělo Zájem Zajistit dostupné bydlení svým občanům, a proto využilo, obdobně jako jiné
obce v celé ČR, možnosti čerpání dotace ze SFBR (před tím i Okresního úřadu Louny). Na doíˇmancování
výstavby se podíleli občané Žatce - nájemci dle Smluv. Mezi městem a nájemci je dlouhodobě jednáno o
převodu jednotek, k nimž mělo docházet počínaje květnem 2020. V červenci 2020 bylo S ohledem na
Zamýšlený převod zahájeno ze Strany Města Žatec poptávkové řízení na Zpracování prohlášení vlastníka budovy
S cílem rozdělit bytové domy na jednotlivé jednotky, V návaznosti na jejich Zápis do katastru nemovitostí byl zadán
znalecký posudek k jejich ocenění, následně pak Studie GT4. Průtahy v převodech leží na straně Města Žatec,
který má převod svého majetku ve svých rukou. Proto zvýšení obvyklé ceny po datu 31.5.2020 nemůže jít
k tíži nájemců, a nelze tudíž akceptovat jako výchozí obvyklou cenu bytů k datu 31.3.2022 (byť musí být Zjiš těna
cena obvyklá k okamžiku převodu a veškeré odchylky musí být Zdůvodněny od této aktuální obvyklé ceny - viz.
již

dále).

S ohledem na podstatu obecního zřízení lze přisvědčit i obecnému odůvodnění odchylky od ceny
obvyklé v materiálech Statutárního města Olomouce, schválené Zastupitelstvem dne 6.6.2022 - „Ode/gl/ka
od

cely/ obıg//É/ě ajćjz' 1“/ýxˇeje

odůuodıžooáııa dů/ežıbím çıý'/nem obťe

a zć_í/ˇ/n]_/'Io7/ Jprar/07/á/Q/,jakož Z :zıýem na
Qćýmem /ıﬂ nap/ně/IZ' /ęgı'tı'mnı'ť/J a eżêoııo/nı'ı`ĂÉ)íL`/9

zá/ežítostz

a dá/e

rm

/Jodnotě

dıìoeˇ/J/ ıneąz'

/Jar/nonız ,êomı/nıtnı'/20 QˇZoota
oeˇelščíoánz'

oánêáı/áııípň .rouěarrıěm rozıımněnz naroıınání .gbornjíe/J práz/nı'ø`b

Z výše uvedeného

a .řzrfí/Jo

Qıýemťı? o prˇeı/od

1/gta/117

Q

minn/o.ı`tZ'

1/

a těmi, jny'íć`/Jžž
Imím, řešení [JJ/toıýe/J potřeb
na oko/ností založení těť/2/o

těmi, ıêdo obee Jpraoıýzj
.roezá/ı7ı'bo

ná!/aąnostı'

o ąoýıntı _prˇedť/Jıžąerızﬂroııdnínı

Jporıìnı.

“

odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, a dále při dodržení
ustanovení ZOO, je převod platný, a z tohoto důvodu se nejedná O porušení jakékoli právní povinnosti,
kdy nepřichází v úvahu žádná náhrada újmy ze strany zastupitelů a zvlášť nemístné je opakované
je

zřejmé, že

je-li

upozorňování na trestněprávní odpovědnost zastupitelů.

B. Jednotlivé
a)

důvodgpro odchylku od ceny obvyklé

Legitimní a ekonomické očekávání nájemců (občanů obce) na základě existujících právních
vztahů, které byly založeny před více než 20 lety

Nájemci pravidla stanovená Smlouvami beze zbytku dodrželi. Založené právní vztahy byly všemi účastníky po
dobu 20 let dodržovány a nájemníci byli obcí ve Svých očekáváních, že byty získají, opakovaně utvrzováni.
"

Materiál na jednání

7.i\l

ze dne 23.6.2022
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Legítimní a ekonomické očekávání nájemců (občanů obce) je tak samo o sobě důvodem pro odchylku
od ceny obvyklé, jak popsáno v oddílu A. Legitimní očekávání nájemců se pochopitelně vztahovalo
k nabytí bytů po uplynutí vázací doby dané podmínkami dotace, tj. počínaje květnem 2020, a za tehdejší
dále písm. g).
ceny po odečtení příslušných odchylek. S uvedenou odchylkou počítá rovněž Studie GT
b) Dořešení právních vztahů Z minulosti v souladu S uzavřenýıní

Smlouvami

Převod bytových jednotek je svou podstatou dořešení již existujících právních vztahů, které byly
založeny před více než 20 lety. Město Žatec by jakožto veřejnoprávní korporace mělo mít Zájem na předcházení
jakýmkoliv sporům a preferovat mirnosoudní vypořádání všech práv, povinností a nároků. Uzavřením převodních
smluv obě strany eliminují vynakládání dalších finančních prostředků na právní poradenství, právní zastoupení
náklady řízení V případných soudních řízeních.

či

Aktuálně vhodnost tohoto postupu podporuje také navrhovaná novela zákona Č. 586/1992 Sb., O daních Z příjmů,
předložená MF ČR, které jí mj. navrhuje zpětně osvobodit zejména bytová družstva od daně Z příjmů Z
bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech Z majetku obce. Jedná se O bytové domy,
které byly postaveny v letech 1995-2007 za pomoci dotací ze SFBR nebo Z programu podporujícího výstavbu
nájemních bytů a technické infrastruktury, a u nichž se obec zavázala bezúplatně nebo za 1 Kč, a Zpravidla po
ČR pracuje S
uplynuu' 20 let, převést svůj podíl na nemovitosti většinou na bytové družstvo. Tedy zjevně i
dojít
tím, že k bezúplatnému převodu/ převodu za minimáhıí částku zjevně neodpovídající ceně obvyklé,
může a má, nespatřuje V takových převodech nic proıíprávního, natož případný trestný čin.

MF

c)

Uspokojování bytových potřeb občanů obce a zachování stávajícího účelu bytového fondu

tím Spojenými, uspokojování potřeb občanů obce, včetně
pečuje O
bytových, patří v souladu S § 35 ZOO do její Samostatné působnosti. Dle § 2 odst. 2 ZOO, obec
též
chrání
yeřejný zájem.
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů
Podmínkou pro převod bytu do vlastnictví nájemce může být, aby tento nájemce byl občanem Zatce (měl Zde
trvalé bydliště), kdy vedlejším efektem trvalého bydliště nájemců v Městě Zatci je zvýšení výnosu
Byt'

je

obec veřejnoprávní korporací

S

povinnostmi

s

z rozpočtového určení daní.

Z výše uvedeného lze v této souvislosti rovněž dovodit následující závěry pro další odůvodnění odchylky od

ceny obvyklé: Městu Zatec se podařilo Zajistit uspokojení bytových potřeb nezanedbatelné části svých občanů Za
výhodných podrnínek, kdy výstavba byla částečně hrazena Z dotace SFRB a občané tak nemuseli výstavbu budov
Dotace ze SFRB byla účelově vázaná a město nemohlo prostředky vynaložit jiným
S byty hradit V plné
způsobem, než učinilo. Jak již bylo uvedeno, dle § 35 odst. 2 ZOO je jedním Z cílů obce Zajistit svým
občanům podmínky k uspokojení jejich bytových potřeb. Je nepochybně i cílem Města Žatec, aby
předmětné budovy nadále sloužily Svým dosavadním účelům - zůstane zachován stávající účel bytového
fondu, kterým je trvalé bydlení občanů Města Žatce.

d)

Uhrazené dohodnuté ﬁnanční příspěvky - akontace

je nesporně, že nájemci na základě Smluv zaplatili Městu Žatec finanční příspěvek na krytí nákladů spojených
ve výši v místě
S dostavbou jednotlivých bytových domů, jako první část budoucí kupní ceny, tehdy naprosto
indexována na
Studií
tato
plnění
byla
(akontace)
a čase obvyklé. Z důvodu souměřitelnosti poskytnutého
písm.
dále
g).
cenovou úroveň k 31.5.2020. S uvedenou odchylkou počítá rovněž Studie GT (viz.

GT
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e)

Náklady na údržbu bytových domů a odstranění zjištěných vad

to, že bylo po celou dobu fungování projektu bytových domů předpokládáno, že byty V nich budou
převedeny do vlastnictví jednotlivých nájemců, byla prováděna pouze nezbytná údržba, kdy toto potvrzuje
faktický technický stav bytových domů, které patří k nejhorším V Městě Zatec.

S ohledem na

S ohledem na Znění nájemní smlouvy a platnou právní úpravu je vlastník zodpovědný za údržbu předmětu nájmu,
zákonnou povinností. Podle propočtů by náklady na údržbu bytových domů, včetně odstranění
zjištěných vad, převýšily očekávaný výnos Z nájmů na několik dalších let, kdy převodem jednotek
a toto je jeho

nevznikne Městu Žatec povinnost investovat do oprav a celoroční údržby nemovitostí,

a

neponese ani

znehodnocení. Nezanedbatelné jsou rovněž ušetřené personální a administrativní kapacity Spojené
případným vlastnictvírn a Správou bytového fondu.

riziko jejich
s

Na podporu

svých závěrů nechali nájemníci zpracovat cenovou nabídku, ze které vyplývá, že Základní
rekonstrukce spočívající V: Zateplení obvodového pláště, Zateplení a nová hydroizolace střechy, výměny výplní
stavebních otvorů a nové vyzdívky balkonových stěn, výměna výtahů, výměna vnitřních rozvodů vody a
kanalizace, výměna společné elektroinstalace, činila částku přes 61 mil. Kč.

Ke stanovisku bytového Odboru Města Žatec stran možné rekonstrukce bytového domu ze strany Města Žatec (v
případě, že by se bytové jednotky nepřeváděly) poukazujeme, že případná rekonstrukce ze strany Města Žatec
za 61 mil. Kč či více není a nemůže být v souladu S péčí řádného hospodáře, kdy S ohledem na výši nájmu
by návratnost činila více než 30 let, kdy např. Statutární město Brno dle svojí metodiky prodává bytový fond, kde
měřítkem je právě délka návratnosti investice, která překračuje více než 15 let.

Í)

Celková majetková bilance Města Žatec v tomto projektu

Ze zjištěných a dochovaných dokumentů bylo zjištěno, že Žatec nepoužil v rámci realizace bytové výstavby
žádných vlastních finančních prostředků z rozpočtu města (viz bod g) níže, kdy rovněž Studie GT počítá
S

odchylkami poskytnuté dotace a nabytí rozestavěné stavby).

Předchozí ods tavec nutno doplnit O skutečnost, že V případě převodu 52 bytových jednotek do vlastnictví
nájemců, kteří měli uzavřenou Smlouvu, zůstane ve vlastnictví Zatce 20 bytových jednotek V hodnotě desítek
milionů korun českých.
je vhodné podotknout, že výstavba probíhala mj. i díky akontaci od nájemců. Je tedy otázkou, zda vůbec,
V jakém rozsahu, by mohla být výstavba realizována, pokud by tyto finanční prostředky k dispozici nebyly.
jestliže by nyní Město Zatec požadovalo uhradit cenu obvyklou bytů, nechalo by si tím V zásadě proplácet
V rozporu S dobrými mravy účelově vázanou a nevratnou dotaci, která byla hrazena ze státních dotací.

Dále

příp.

vr

g) Dalsı položky, které snižují obvyklou

cenu dle Studie

GT

Protože uvedená argumentace může být považována za příliš abstraktní, byla pro podpoření výpočtu odchylky od
ceny obvyklé zadána Studie GT, ve které renomovaný znalecký ústav zpracovává uvedené důvody pro odchylku
od ceny obvyklé do konkrétních čísel, tedy od zjištěné ceny obvyklé byly odečteny tyto položky (pro zdůvodnění
je dále odkazováno na text Studie GT, přičemž je pouze surnarizováno to nejpodstatnější):
- viz. písm. d) shora,
(i) finanční příspěvek nájemníků
- Okresním úřadem
Městu
Žatec
dotace
poskytnutá
Louny a M1\/[R na výstavbu bytových domů,
(ii)
rozestavěné
stavby investice Okresního úřadu Louny na stavbu nemovitosti před jejich
(iii) nabytí
nabytím Městem Žatec,
(iv) zaplacené nájemné - uhrazené nájemné za období, kdy jednotlivé byty využívali aktuální nájemci,
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provozní náklady vynaložené Městem Žatec - V průběhu sledovaného období na správu, opravu a
údržbu bytových domů,
- vypočtený jako rozdíl mezi nájemným ostatních městských bytů a smluvní
(vi) rozdíl na nájemném
nájemným předmětných bytových jednotek,
ekonomické očekávání - zohledňuje očekávání nájemníků ohledně kupní ceny bytových jednotek -

(v)

písm.

viz.

a)

shora,

kdy jednotlivé částky byly indexovány k 31.5.2020, příp. 31.3.2022, přičemž konkrétním výsledkem tohoto
výpočtu k 31.5.2020 je záporný doplatek, a to iv případě výpočtu k 31.3.2022.

h) Zřízení

předkupního práva pro Město Žatec po dobu 10 let k tíži bytové jednotky

Město Žatec V materiálu předloženém na jednání zastupitelstva dne 23.6.2022 předložilo možné zdůvodnění
tíži
odchylky od ceny obvyklé ve výši 24,2 9/0 spočívající ve zřízení předkupního práva po dobu 10 let k
předkupního
tohoto
trvání
dobu
po
oprávněn
bude
bytové jednotky ve prospěch Města Žatec, kdy nájemce
práva prodat bytovou jednotku pouze zpět Městu Zatec, a to za stejnou cenu, za kterou byla bytová jednotka
původně převedena na nájemce.

i)

Prevence vymáhání újmy proti Městu Žatec za způsobenou újmu

S ohledem na to, že:

předkladatelem Veškeré smluvní dokurnentace bylo Město Žatec,
V mezidobí V důsledku
b) dosavadního naprosto nejasného a jakkoli písemně nezdůvodněného postupu, kdy
takového jednání či spíše nejednání došlo ke zvýšení obvyklé ceny O více než 50 mil. Kč k tíži nájemců,
titulu vůči občanům ve srovnání S převody
c) diametrálně odlišného postupu na základě téhož dotačního
a)

RD

Stroupečská,
mají nájemci za to, že je možné uplatnit vůči Městu Žatec náhradu újmy, a to hned Z několika možných právních
neboť je zřejmě, že
titulů, v neposlední řadě Z porušení obecného principu jednání V ,,Souladu s dobrými mravy“,
na základě Smlouvy ve spojení S nájemní Smlouvou jsou nájemci a Město Žatec V právním vztahu.

V této souvislosti zejména předkládáme závěry z těchto rozhodnutí: Nejvyššího Soudu pod sp. zn.: 25
19.12.2019 ve vztahu výlučně k obci, která neplatnost způsobila: ”]e-li práoníjeťlnøínz' obťe
39 odst. 7 a 47 odst. 3 zákona 0 obťíť/5, odpovídá obec za sˇzêoť/n tím oąníıêloıı za por/mlneıê jf 5 79
absølııfneˇ ııťplatněpod/e
"
právního jednání,
odst. 2 o. zz. Dále navazující rozhodnutí dle § 579 odst. 1 NOZ, způsobil-li někdo neplatnost
Dle odst. 2
sebe
výhodu.
pro
jednání
právního
nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit Z neplatného
straně,
vzniklou
toho
Z
škodu
citovaného ustanovení platí, kdo způsobil neplatnost právního jednání, nahradí
rozhodnutí
která O neplatnosti nevěděla. Obdobně ve vztahu k předchozí právní úpravě uzavřel Nejvyšší soud v
sp. zn. 25 Cdo 756/2020 dne 26. 11. 2020: „Pří neplatnosti práı/ní/Jo Iízêonnjsoujeho snlýekgıpooiıırgı se uprı/ě řadě mezi

Cdo 909/2019 ze dne

jj"

_0`

ı

Vznik nárazêıı Q bezdůvodně/Jo obo/Jaeeııí nenz
sebou 13/pořádat podle zásad 0 beądıìııodnézn 0170/Jaťem' (_0` 457 odst. 2 obě zá/é.
xvaı/íneˇnz'
porln7Z'neˇn exísteneı' .zaz/íneˇni Vedle toho osażê tomu, kom/I lze přićżﬂft
(a to I/efornıe' neoedorne' nedbalostz) na sp/ìsobení
ızťplﬂtností právní/Jo ıízêonn (tzn. ť//lbťı in eoııtraberıdo), 1/ąniıêne podle jj 42 obě zfík. povinnost nahradit zpzìsolženoıı Ízëodıı,
1'

Inøyetk-;oı/07/

ıýnıu Iyjádřitelnoıı I/peneˇzíe/J

ıíkonııpodle

jf

420

ol7ťŽ

1/zııíıê/on ı1přı'á'nně souvislosti se zazılneˇıyím protzjmíı/ııı'n7

působením

Iıćjíì/atłıøstíjaráı/IIZ'/Jo

çzík.“

C. Stručná rešerše obdobných způsobů řešení V České republice

převodu bytových
domů/ bytů postavených Z prostředků dotace SFBR a zpravidla příspěvku nájemců či bytových družstev, kdy
následně došlo k bezproblémovému řádnému zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé či obce byly nuceny svým
Závazkům dostát V důsledku soudního rozhodnutí:

Předkládáme stručně několik případů z jiných obcí V ČR,

Zdůvodnění ve prospěch převodu současným nájemcům

které rovněž řešily otázku
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,,SML“) - problematika se týká cca 1.200 bytů, V poslední době převod
411.799.158,- Kč dle znaleckého posudku za 1,- Kč u bytového družstva - Bytové
družstvo ZELENÉ ÚDOLÍ, kdy absentoval v původní smluvní dokumentaci projev vůle k převodu
bezúplatně či za 1,- Kč. Rozhodováno u jiných bytů SML také soudně - pravomocně rozhodnutí O nahrazení
projevu vůle Interma BYTY, a.S. vůči žalovanému SML k převodu bytů bezúplatněă.

město Liberec
bytového fondu V hodnotě
Statutární

(dále jen

Městská část Praha-Libuš - převod nemovitostí v roce 2022

za obvyklou cenu Z roku 2020 (právě S poukazem
na délku jednání nezaviněnou bytovým družstvem) Se snížením o obdobné odchylky jako ve shora popsaném

případě.

město Brno (dále jen ,,SMB“) - problematika se týká více než tisíce bytů, na jednání zastupitelstva
projevena vůle vypořádat historické závazky vyplývající Z bytové družstevní výstavby na území
oficiálně
byla
spolufinancované prostřednictvím Státní dotace a převést Spoluvlastnické podíly na bytových domech
Statutární

SMB

v hodnotě přesahující
tj.

1

mld. Kč do

vlastnictví

bytových družstev/ nájemců za původně sjednaných podmínek,

zpravidla bezúplatně.

město Olomouc (dále jen ,,SMOL“) - Zastupitelstvem schválena první část převodu části bytového
fondu S kupní cenou, u které byla dne 6.6.2022 schválena odchylka od ceny obvyklé přesahující 1 mld. Kč a
dne 18.7.2022 i samotná Smluvní dokumentace, na základě které budou byty převedeny do vlastnictví
nájemců. Více než 1/3 nájemců měla uzavřenu smlouvu o Smlouvě budoucí S právním předchůdcem SMOL,
který je již vymazán Z obchodního rejstříku, přesto SMOL S ohledem na doplateki tyto bytové jednotky převede.
Dopisem ministra vnitra ČR Ze dne 13.7.2022 potvrzeno, že zvolený postup, vč. zdůvodnění, je Z hlediska zákona
Statutární

O obcích v pořádku.
Okresní soud v Mělníku pravomocným rozsudkem“ vyhověl žalobě bytového družstva O
nahrazení projevu vůle Města Neratovice k uzavření smlouvy o koupi nemovitých věcí za 1,- Kč. Správnost
rozhodnutí potvrdily rovněž nadřízené Soudy, včetně Ustavního soudu7.

Neratovice

-

nikoliv za cenu obvyklou), potvrzeno rovněž soudně, kdy
Říčany - převod za původně sjednaných podmínek
soud pravomocně zamítnul žalobu O určení neplatnosti budoucí Smlouvys, na jejímž základě město mělo převádět.

Dalšími obcemi, které dodržely převody bez doplatku jsou Pardubice,]eSeník, Bučovice,

Slatinice,

aj.

Příslušná rozhodnutí zastupitelstev shora uvedených obcí jsou dohledatelná na veřejně dostupných zdrojích.

D. Závěr a zdůvodnění nabízené částky mimosoudního vyřízení ve výši 3.000,- Kč/m2 bytu
S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že pokud má Město Žatec skutečně zájem situaci řešit převodem
bytů na nájemce a jít cestou uplatnění odchylek od ceny obvyklé, jak bylo opakovaně veřejně avizováno,
jsou k tomu splněny podmínky předvídané platnou právní úpravou. Existují, jak popsáno výše
v kombinaci S matematickým zdůvodněním ve Stııdii GT, dostatečné důvody pro odchylky od ceny
obvyklé zjištěné k datu 31.5.2020, kdy mělo dojít kpřevodu jednotek, resp. k31.3.2022 tak, že převod
může být uskuteěněn bez doplatku.
S ohledem na snahu nájemců rnimosoudně se dohodnout na převodu bytových jednotek V souladu s jejich
legitimním očekáváním, dále bez požadování náhrady újmy, však při zachování jednoty výše doplatku pro

Např. rozhodnutí Okresního Soudu v Liberci ze dne 4.11.2021 v řízení sp. zn. 22 C 285/2019
Dne 3.10.2019 v řízení sp. zn. 6 C 27/2019
7_ Krajský soud v Praze dne 10.3.2020 v řízení sp. zn. 23 Co 16/2020, Nejvyšší soud v řízení sp. zn. 33 Cdo 1896/ 2020, Ustavní soud V nálezu
US 295/21
5 Okresní soud Prxılıa-východ pravomocným rozsudkem ze dnc 18.8.2020 v řízení sp. zn. 3 C
423/2019
5

0

I
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nájemců částka doplatku ve výši 3.000,- Kč/m2 bytu. Uvedené
doposud nejvyšším sjednaným doplatkem za převod v rámci Ceské republiky, a to V Olomouci.

jednotlivé nájemníky, je nabízena ze strany

koresponduje

S

Shora uvedené

má rovněž oporu ve výpočtech dle Studie GT k 31.5.2020:
64.987.000

Kč

Finanční příspěvek

11.042.331

Dotace

28.411.630

Rozdíl na nájemném
Ekonomické očekávání

26.719.883

Kč
Kč
Kč (jedná se rozdíl mezi vybraným nájemným a vynaloženými náklady)
Kč
Kč

Obvyklá cena

Možné odchylky

2.340.520

68.514.364

3.527.364

Rozdíl

Kč

takovém případě by Město Žatec ještě mělo uvedený rozdíl vracet nájemcům. Rozdíl
vznikl Z důvodu zhoršeného technického stavu bytového domu a nezbytných výdajů v řádech desítek milionů
korun českých na opravu, aby bytový dům byl V dnešních standardech bydlení.

Z uvedeného

je

zřejmé, že V

Podstatnou skutečností (shodnou jako V ostatních obcích V ČR) je to, že Město Žatec nevynaložilo se svých
vlastních rozpočtových prostředků žádné ﬁnanční prostředky. Tato skutečnost je důležitá ve vztahu
k dodržení péče řádného hospodáře.

Dle některých dosavadních názorů (byť s nimi nájemci nesouhlası) je nezbytné se rovněž vypořádat s částkou ve
řádného hospodáře
výši 30.342.886,- KČ, která by mohla být považována za vnos Města Žatec a s ohledem na péči
Zůstane 20 bytových
by tato hodnota měla Městu Žatec zůstat. Městu Žatec po převodu na nájemníky však
vybrané nájemné
připočist
třeba
je
částce
k
této
jednotek, jejichž hodnota k 31.5.2020 činila téměř 23 mil. Kč, kdy
tka výrazně vyšší
čás
jistě
v těchto 20 bytech, které Město Žatec neinvestovalo zpět do bytových domů (což bude
než zbývajících cca 7,3 mil. Kč).

V neposlední řadě bylo rovněž argumentováno tím, že je nezbytné Zdůvodnit odchylku od ceny obvyklé zjištěné
V čase převodu

(Z

důvodu maximalizace právní

- tedy Z částky 116.161.000,- Kč, kdy rozdíl mezi touto
51.174.000,- Kč, resp. sníženo O částku možného doplatku ve

jistoty)

částkou a částkou Zjištěnou ke dni 31.5.2020 činí
Města Žatec
výši 11.549.790,- Kč - tedy 39.624.210,- Kč, kterou lze Zdůvodnit nejen prodlení (nečinnostı)
ve výši
oprav
investičních
naceněných
doložených
s vyřízením žádosti nájemníků od roku 2020, ale i nezbytnosti
přes 60 mil.

Kč - viz.

shora.

V případě dalších jednání jsme připraveni k doplnění příkladu výpočtu uvedeného v této části D., resp.
precizace podkladů jednotlivých odchylek do končeného výpočtu.

Zdůvodnění ve prospěch převodu současným nájemcům
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Městský úřad Žatec
nám. Svobody 149
438 01 Zatec

společnost je

zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze,
sp. Zn. C 200812

V Praze dne 25.

8.

2022
IČ;

Věc: Analýza argumentů Mgr. Joukla ve prospěch převodu vlastnictví

JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D.
advokát
zapsán v seznamu

bytoﬂch iednotek
1.

1.1.

24854590
CZ24854590

Dıćz

Zadání

advokátů,

vedeném Českou

advokátní komorou pod

Úkolem této analýzy
převodu vlastnictví
dokumentech, a sice

argumenty Mgr. Joukla ve prospěch
bytových jednotek obsažených ve dvou

je rozebrat

č.

09996

Mgr. Martin Kolář

advokát
zapsán v seznamu
advokátů, vedeném Českou
advokátní komorou pod č. 17221

a)

Výzvě k uzavření smlou\/y O převodu vlastnictví jednotek ze dne 26.

b)

2022 a
Zdůvodnění ve prospěch převodu současným nájemcům včetně
zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé.
7.

Mgr. Milan Jelínek

advokát
zapsán v seznamu
advokátů,

vedeném Českou

advokátní komorou pod

Č.

18395

koncipientlz

2.

Výzva k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotek

2.1.

Obsah

2.1.1.

Mgr. Joukl v předmětné Výzvě uvádí, že byly převážně před více než 20 Bc. Pavlína Mrťková
Bc. Veronika Petřiková
lety uzavřeny jednotlivé typově obdobné smlouvy o spolupráci při
výstavbě bytového domu (dále jen ,,Smlouvy"), ve kterých jednotliví Sídlo:
Karlovo nám. 28
nájemci a Město Žatec mj. sjednali Závazek nájemců podílet se CZ120 00 Praha 2
finančním příspěvkem na dobudování bytových jednotek, za což jim byl
Kontakty:
přislíben po uplynutí doby stanovené dotačními podmínkami převod
+420 222 220 198
Tel.:
bytů do osobního vlastnictví.
Tel.:

2.1.2.

Dne 10. 2. 2020 celkem 52 nájemníků požádalo město o převod bytů.
Doposud jim podle Mgr. Joukla nebyla písemně sdělena žádná odpověď,

1

Mgr. Lenka Plecháčová
Mgr. Lenka Mazouchová
sekretariát:

Emai

žádný konkrétní důvod, proč se Zatím tak nestalo. Proto vyzývají
Město Žatec, aby připravilo a zajistilo veškeré úkony požadované pro
převod bytových jednotek dle platné právní úpravy, zejména zákona č.
128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tak, aby bylo možno s klienty Mgr. Joukla převodní smlouvy uzavřít za
ani

dále uvedeného cenového ujednání.

ID datové schránky

5

s8qf5gw

www.ąl‹tenıirı.cz

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank. a.s.
9. Praha 4
1406225001/5500

Olbrachtova
Č. účtu:

Ve spolupráci s:
Mgr. Petr Elšik, notář
Litoměřìce

JUDr. Jana Fojtová, exekutor

Pelhñmov
Ing. Kateřina

Daczická,

daňová poradkyně
Praha

Advokáti

Attorneys

at

Law

Rechtsanwälte

Advokátní kancelář Těmin,

S.r.o.

2.1.3

Pokud by ze strany Města Žatce nebyly učiněny další neprodleně kroky
k realizaci převodu, budou klienti nuceni zvážit právní kroky, vč. možné žaloby na
náhradu škody ve výši rozdílu současné ceny jednotek oproti jejich ceně V květnu
2020, kdy bylo možno převody realizovat, v minimální výši 46.579.000,- Kč (což
je rozdíl obvyklé ceny k 31. 5. 2020 a obvyklé ceny k 31. 3. 2022 za jím
zastupovaných 46 klientů), patrně na jeho účet.

2.1.4.

V neposlední řádě

2.1.5

2.2.

2.2.1

Mgr. Joukl vyzývá k přehodnocení dosavadního postoje Města
Žatce a v zájmu předcházení soudním sporům a prohlubování újmy (neljednáním
Způsobované žádá, aby bylo buďto sděleno, jaké kroky Město Žatec ve shora
uvedené záležitosti převodu jednotek za dále uvedeného cenového ujednání
na klienty učinilo, nebo pakliže nemá Zájem převést, aby byla uhrazena částka
v souhrnné výši 46.579.000,- Kč Z titulu náhrady újmy bezhotovostním
převodem, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto přípisu.

Závěrem poté jménem klientů nabízí mimosoudní vyřízení spočívající v převodu
bytů do jejich vlastnictví S doplatkem ve výši 3.000,- Kč/m2 bytu, kdy tato
nabídka je časově omezena do 22. 9. 2022.
K obsahu Smlouvy o spolupráci mezi městem Žatec a konkrétními nájemníky

bodu 4 Smlouvy vyplývá, že se vlastník zavazuje:
ı
a) S budoucím nájemcem uzavřít do 30ti dnů po ko/audaci domu nájemnı
smlouvu na dobu neurčitou na bytovou jednotku popsanou v evìdenčnı'm listu
nájemného, který bude nedílnou součástísmlouvy,
b) po dobu 20 let zachovat maximálně věcně usměrňované nájemné V souladu
Z

čl. ll

(tj. regulované nájemné),
k přechodu nájmu dle platných ustanovení občanského zákoníku.

S platnými právními předpisy
c)

2.2.2

2.2.3

Dle čl. II bodu 5 Smlouvy:
Smluvnı' strany se dále dohodly, že budoucí nájemce po uplynutí 20 let od
uzavření této smlouvy bude mít předkupnı' právo na byt vgřígadě, že vlastník

rozhodne O prodeii bytového domu. Předkupní právo na byt náleží budoucímu
nájemci pouze V případě, že V době prodeje bytu bude jeho řádným nájemcem.
2.2.4.

2.2.5

Zdikce výše uvedené Smlouvy tak nikterak nevyplývá závazek Města Žatce
převést byty do osobního vlastnictví nájemců. Rozhodnutí, zda předmětné
byty budou či nebudou převedeny, je tak čistě na jeho rozhodnutí. Pokud by se
kpřevodu město Samo rozhodlo, musí pouze respektovat podminky Zde
uvedené, tj. předkupní právo nájemců, pakliže jsou vdobě prodeje řádnými
nájemci. Nicméně bližší obsah uvedeného obligačního předkupního práva není
konkretizován, např. uvedením cenového ujednání apod.

jakým způsobem by Město Žatec
rozhodnutí opět na Městu
zohlednit finanční příspěvek nájemců, proto

V zákonné úpravě

navíc není nikde uvedeno,

je toto

-2_
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Žatec po případném vyjednávání Snájemci, nikoli na jejich jednostranném

požadavku.

2.3.

2.3.1

vv
K náhrade skody
Dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů, jsou obecné předpoklady ke vzniku povinnosti nahradit
škodu následující: protiprávní jednání (např. porušení smluvní povinnosti či

zákona), vznik újmy, příčinná souvislost a zavinění (úmyslně

či

nedbalostní).

2.3.2

Porušení smluvní povinnosti označuje skutečnost, že dlužník neoprávněně
nedostál očekáváním věřitele založených na smlouvě, tedy věřitel nedostal to,
co podle smlouvy dostat měl. Jak uvedeno výše, nepřevedením bytů do
osobního vlastnictví nájemcü nedošlo kporušení žádné smluvní povinnosti,
neboť žádná taková smluvní povinnost neexistuje.

2.3.3

Zdikce Smlouvy

by Město Žatec ani nemuselo byty do osobního
O vzniku škody, neboť se legitimní
očekávání nájemců vztahuje pouze a jen k uzavření nájemní smIouvy,_popř.
k Qředkupnímu právu, pokud by se Město Žatec ze své vůle rozhodlo byty do
osobního vlastnictví převést. Ani ze zákonné úpravy nevyplývá povinnost Města
Žatec byty převést, o porušení zákona tedy také hovořit nelze. Kdyby se Město
Žatec rozhodlo byty dál vlastnit a Spravovat, bylo by toto rozhodnutí po právu.
vyplý\/á, že

vlastnictví převést, proto nelze hovořit

2.3.4.

2.4.

Dle tvrzení by újma měla spočívat vrozdílu obvyklé ceny k31. 5. 2020 a
obvyklé ceny k 31. 3. 2022. Mgr. .loukl už ale nikde netvrdí, na základě jakého
dokumentu by mělo dojít k uzavření smluv o převodu vlastnictví právě k datu
31. 5. 2020. Pakliže Město Žatec vtéto době již jednalo o možném prodeji
bytů, lze mu to přičítat pouze kdobru, neboť chtělo a Stále chce s nájemci
najít společný kompromis. Zpracování Cenové studie Grant Thornton Appraisal
services a.s. na celé Situaci nic nemění, je pouze dokladem seriózního vedení
jednání se Snahou O nalezení kompromisu.

Zamyšlení nad možnými trestněprávně relevantními znaky Výzvy

2.4.1

Bylo by jistě íritující nechat zpracovat analýzu ohledně možných trestněprávně
relevantních znaků nadepsané Výzvy, a to zejména s poukazem na to, že
v případě nezájmu O převedení, má být uhrazena částka ve výši 46.579.000,- Kč
jako náhrada škody. Připomínáme, že jde O náhradu škody, která nemá původ
ani V porušení zákona, ani smluvní povinnosti.

2.4.2

V tomto jednání by tak mohl

být spatřován nátlak k určitému jednání spočívající

v hrozbě Způsobení závažné majetkové újmy. Podobná jednání bývají obecně
klasifikována jako trestný čin vydírání dle § 175 trestního zákoníku. Vžádném
případě však tento závěr neartikulujeme, protože jsme O to nebyli požádání.
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Pouze Sdělujeme, že by bylo Zajímavé příslušnou právní analýzu v tomto směru
nechat zpracovat.

Zdůvodnění ve prospěch převodu (dále ,,Zdůvodnění")

3.

3.1.
3.1.1.

Obsah Zdůvodnění - Úvod
Důvody, proč nájemníkům ve Městě Žatec svědčí nárok na převod:
a) smlouvy O spolupráci při výstavbě bytového domu,
b) uzavření nájemních smluv na dobu neurčitou za věcně usměrňované nájemné

po dobu 20 let,
průběžné sdělování a průběžné utvrzovánı' (např. vkladem prohlášení
vlastníka, zpracováním Cenové studie GT) v tom, že budou po uplynutí 20 let
převedeny do jejich vlastnictví.
c)

3.1.2

Dále nemá obstát argument, že vpřípadě finančního příspěvku nájemce se
jednalo o Získání bytu S ,,výhodným nájmem", či že si nájemci tento finanční
příspěvek ,,obydleli”. Žádný nájemce by neposkytl značnou finanční částku bez
náležitého protiplnění a takový právní titul pro příjem finančních prostředků,
aniž by nájemce obdržel jakékoli protiplnění, nemůže obstát, tvrdí Mgr. Joukl.

3.1.3

Podle § 38 Odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZoO”), majetek obce musí být využíván účelně a
hospodárné vsouladu sjejich zájmy a úkoly vyplývajícími se zákonem
vymezené působnosti. Nezbytnost kvalifikovaného zdůvodnění odchylky od
ceny obvyklé vychází zustanovení §39 odst.2 ZOO: při úplatném převodu
majetku se cena sjednává Zpravidla ve výši, která je vdaném místě a čase
obvyklá, nejde-li O cenu regulovanou státem. Není-li odchylka od ceny obvyklé

zdůvodněna, je právní jednání neplatné.
3.1.4.

Mgr. Joukl tedy dochází kzávěrům, že odchylka od obvyklé ceny je možná a
dovolená, její výše není žádným předpisem limitována, nejsou stanovené žádné
povinné náležitosti, obci je umožněno a v rozumných a objektivně obhajìtelných
musí
být
zastupitelům
odlišně,
S majetkem
nakládat
důvodech
a
cenu
nižší
Za
realizován
převod
je
Zmajetkoprávniho úkonu zřejmé, že
odchylka musí být zdůvodněna. Zároveň zdůrazňuje legitimní očekávání
naplnění závazku obce kbudoucímu zvýhodněnému převodu vlastnictví
k bytům.

3.2.

3.2.1

ıv

Komentar k Úvodu

V úvodu Zdůvodnění se objevují stejné argumenty jako ve \/ýše uvedené Výzvě.
Důvody, ze kterých nájemcům má Svědčit nárok na převod, jsou již rozebrány
výše.

3.2.2

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších
vyvratitelná domněnka, že každá svéprávná osoba má rozum

Podle § 4 Zákona
předpisů, platí

č.
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Advokátní kancelár Temín,

s.r.o.

průměrného člověka ischopnost užívat jej S běžnou péčí a opatrnosti a že to
každý od ní může V právním styku důvodně očekávat. Pakliže finanční
příspěvek byl pro nájemce značným výdajem, o to S větší opatrnosti měli
přistupovat ke Smlouvě, která je napsána velice stručně ale na druhou stranu
srozumitelně a zjistit si zjejího textu, jaká práva a povinnosti jim Z ní do
budoucna vyplývají. Včl.
bodu 2 Smlouvy je jasně uvedeno, že Smluvní
Strany S takto uzavřenou smlouvou souhlasí.
Ill

V odborném

komentářiľ, který je ve Zdůvodnění citován, je Skutečně uvedeno,
že důvody pro odchylku jsou dány mj. tehdy, jestliže prodej za nižší, než
obvyklou cenu, přinese obci jiné výhody neekonomického rázu. tyto se však
vjednotlivostech musí důkladně vyhodnotit a musí objektivně obstát při
posuzování, zda určitá dispozice byla skutečně účelná a rozumná (může jím
být například vybudování prodejny potravin nebo pomoc občanům v nouzi; bez
dalšího jím však nebude pouze špatný technický stav nemovitosti, který se
odrazí již ve výši obvyklé ceny).

3.2.3

I

v

v

ı

Dle komentáře dále: ,,Duvody pro odchylku pritom budou obecne dany
tehdy, jestliže prodej majetku za cenu obvyklou V konkrétním případě
ıı

3.2.4.

Q
bud

ı

I

možný, nebo tehdy, jestliže S ohledem na povinnost obce pečovat o všestranný
rozvoj a O potřeby svých občanů a s ohledem na jejı' povinnost pečovat O rozvoj
a zachovánı' obecního majetku nebude obec převodem za nižší cenu poškozena,
tj. jestliže prodej za nižší než obvyklou cenu přinese obcí jiné mímoekonomícké
výhody."

V závěru

Zde

opět

argumentuje

legitimním očekáváním nájemců
budoucímu zvýhodněnému převodu, který vyplývá Zvíce jak 20 let Starých
Smluv. Legìtimní očekávání nájemců, jak uvedeno výše, se však mohlo z dikce
Smluv vztahovat pouze ajen k uzavření nájemní smlouvy a k předkupnímu

3.2.5

se

k

pravu.
přes to, že bylo Městem Žatec zahájeno poptávkové řízení na zpracování
prohlášení vlastníka budovy Scílem rozdělit bytové domy na jednotlivé
jednotky, byl zadán znalecký posudek a Studie GT, ani jedna ztěchto věcí
nezaložila povinnost Města Žatce a právo nájemců na převod bytu do osobního
vlastnictví. Tím méně mohlo takovými kroky dojít ktomu, že nájemci získali
legitimní očekávání v otázce prodeje nemovitostí.

3.2.6.

I

Jednotlivé důvody pro odchylku od ceny obvyklé

4.

4.1.

1

Potěšil,

C. H.

Legìtimní a

L.,

ekonomické očekávání nájemců

Furek, A., Hejč, D., Chmelík, V., Rigel,

Beck, 2019, 862

F.,

Škop,

S.
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J.

Zákon O obcích. Komentář.

1.

vydání. Praha:

Advokátní kancelář Tèmín,
4.1.1

S.r.o.

Mgr. Joukl uvádí, že nájemci pravidla stanovená Smlouvamì beze zbytku
dodrželi. Založené právní vztahy byly všemi účastníky po dobu 20 let
dodržovány a nájemníci byli obcí ve svých Očekáváních, že byty získají,

opakovaně utvrzováni.
4.1.2

bodů 4 a 5 Smlouvy
čl.
právu pro
kpředkupnímu
vztahuje pouze kuzavření nájemní smlouvy a
případ, že by se Město Žatec do budoucna rozhodlo pro převod bytů do
Legitimní a ekonomické očekávání nájemců se

osobního
4.1.3

4.2.
4.2.1.

Z

dikce

II

vlastnictví.

tak není relevantním důvodem pro odchylku od ceny obvyklé,
neboť při uzavření smlouvy nájemcům muselo být zřejmé, že povinnost
k převodu bytu nezakotvuje. Bohužel celé jednání nájemců a jejich právního
zástupce je vedeno stím, že takové právo na převod tu existuje, ale svoji
snahou prosadit na minulém ZM obecné ustanovení O převodu bytů bez
cenového ujednání na ně je důkazem, že tomu sami nevěří.

Samo O sobě

v

Dorešení právních vztahů

Z minulosti

v souladu

S

uzavřenými Smlouvamì

Dle Zdůvodnění má být převod bytových jednotek svou podstatou dořešení již
existujících právních vztahů, které byly založeny před více než 20 lety. Město

Žatec by jakožto veřejnoprávní korporace mělo mít Zájem na předcházení
jakýmkoliv sporům a preferovat mimosoudní vypořádání všech práv, povinností
a nároků.
4.2.2

Městu Žatec není zřejmé, které právní vztahy Z minulosti by měly být dořešeny.
Smlouvy O spolupráci při výstavbě bytového domu byly platně a účinně
uzavřeny, stejně jako navazující nájemní smlouvy. Tím byla veškerá vzájemná
práva a povinnosti vypořádána.

4.2.3

4.3.

4.3.1

Případný převod bytů do osobního vlastnictví jde
„právních vztahů Z minulosti".

již

nad rámec těchto

Uspokojování bytových potřeb občanů obce
Dle Zdůvodnění

má

být

nepochybně cílem Města Žatec, aby předmětné budovy

nadále sloužily svým dosavadním účelům - zůstane zachován stávající účel
bytového fondu, kterým je trvalé bydlení občanů Města Žatce.
4.3.2

Uspokojování bytových potřeb občanů obce je Zohledněno do navrhované
odchylky od obvyklé ceny, a to Z důvodu zakotvení předkupního práva pro
Město Žatec do kupních smluv. Zakotvení předkupního práva by jednak vedlo
k odchylce od obvyklé ceny, jednak by zajistilo, aby předmětné budovy nadále
sloužily svým dosavadním účelům.
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Advokátní kancelář Těmin,
4.3.3

neměl nadále o bytovou jednotku zájem,
aby byl zachován její stávající
účel bytového fondu. Navíc tuto odchylku, resp. její zdůvodnění jsme uplatnili
do nejlépe volené odchylky Z pásma Snížení pro zřízení předkupního práva.
Pakliže by některý Z kupujících

Město Žatec se

4.4.
4.4.1.

4.4.2

s.r.o.

díky

tomuto

již

institutu postará,

Uhrazené dohodnuté finanční příspěvky - akontace
Mgr. Joukl ve Zdůvodnění uvádí, že je nesporně, že nájemci na základě Smluv
zaplatili Městu Žatec finanční příspěvek na krytí nákladů spojených S dostavbou
jednotlivých bytových domů, jako první část budoucí kupní ceny, tehdy
naprosto ve výši místně a časově obvyklé.

Město Žatec nerozporuje, že nájemci zaplatili výše uvedený příspěvek. Sporný
však jeho účel. Ze Smlouvy nijak nevyplývá, že by ﬁnanční příspěvek měl
tvořit první část budoucí kupní ceny. Na jeho základě se Město Žatec pouze
Zavázalo uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou a po 20 let zachovat
maximálně věcně usměrňované nájemné. Pakliže by nájem bytu skončil před

je

uplynutím 20 let, vrátilo by nájemci alikvótní část poskytnutého příspěvku,
čl. Il odst. 6 Smlouvy.
4.4.3

4.5.

viz

Právní Zástupce Města Žatec nicméně si dovede představit, že politická vůle
v ZM způsobí souhlas S touto odchylkou, tzv. indexací ceny, Způsob výpočtu je
však stále prostředkem vyjednávání.

Náklady na údržbu bytových

vv
domů a odstranění zjistených
vad

4.5.1

Dle Zdůvodnění Mgr. Joukla bylo po celou dobu fungování projektu bytových
domů předpokládáno, že byty vnich budou převedeny do vlastnictví
jednotlivých nájemců, byla prováděna pouze nezbytná údržba, kdy toto
potvrzuje faktický technický stav bytových domů, které patří knejhorším
v Městě Žatec.

4.5.2

Podle propočtů by náklady na několik dalších let, včetně odstranění zjištěných
vad, převýšily očekávaný výnos Z nájmů na několik dalších let, kdy převodem
jednotek nevznikne Městu Žatec povinnost investovat do oprav a celoroční
údržby nemovitostí, a neponese ani riziko jejich znehodnocení. Na podporu
svých závěrů nechali nájemci zpracovat cenovou nabídku, ze které vyplývá, že
základní rekonstrukce by činila částku přes 61 mil. Kč.

4.5.3

Jak Mgr. Joukl

sám uvádí ve Zdůvodnění, Městu Žatec zůstane ve vlastnictví
20 bytových jednotek vhodnotě desítek milionů korun českých. Zůstane mu
tak povinnost investovat do celoroční údržby nemovitostí a bude tím, kdo
ponese riziko jejich znehodnocení, neboť bude stále vlastníkem 1/3 jednotek
bytového domu. Uvedený argument je na první pohled minimálně Z1/3
neplatný.
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Advokátní kancelář Těmin,

4.5.4.

4.6.

S.r.o.

Stav nemovitosti byl navíc již zohledněn do obvyklé ceny, dané kritérium by
tak bylo ktížì Města Žatec přičítáno dvakrát. Navíc je otázka, zda dům patří
k nejhorším ve městě a náklady na rekonstrukce by činili 61 mio Kč.

Celková majetková bilance Města Žatec v tomto projektu

4.6.1

Zdůvodnění uvádí, že v případě převodu 52 bytových jednotek do vlastnictví
nájemců, kteří měli uzavřenou Smlouvu, Zůstane ve vlastnictví Žatce 20
bytových jednotek v hodnotě desítek milionů korun českých.

4.6.2

Argument rozporuje

4.7.

4.7.1

co bylo uvedeno v předchozím důvodu pro odchylku,
lze tedy stěží rozumět tomu, co mělo být jeho účelem. Nechť prosím si každý
zastupitel nebo radní vyhodnotí, zda na jednu stranu uzná argument, že ve
vlastnictví Žatce 20 bytových jednotek v hodnotě desítek milionů korun
českých, a na druhé straně Ostatní bytové jednotky rozhodne prodat za
symbolickou cenu 3.000,- Kč/m2, když cena podle znaleckého posudku
dosahuje bezmála desetinásobek této nabízené ceny.
to,

Další položky, které snižují

Jedná se

obvyklou cenu dle Studie GT

o:

příspěvek nájemců,
poskytnutou Městu Žatec,
c) nabytí rozestavěné stavby,
d) zaplacené nájemné,
e) provozní náklady vynaložené Městem Žatec,
f) rozdíl na nájemném,

a) finanční
b) dotaci

g)

4.7.2

ekonomické očekávání.

Naše AK

sí

dovede

představit, že politické rozhodnutí

města bude považovat za

relevantní kritérium finančního příspěvku nájemců, v ostatních případech se
nejedná O kritéria, která by zdůvodňovala odchylku od obvyklé ceny.
4.8.

Zřízení

předkupního práva pro Město Žatec po dobu 10

let ktížì

bytové

jednotky
4.8.1

Město Žatec v materiálu předloženém na jednání zastupitelstva dne 23. 6. 2022
předložilo možné Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé ve výši 24, 2 %
spočívající ve zřízení předkupního práva po dobu 10 let k tížì bytové jednotky ve
prospěch Města Žatec.

4.8.2

Tato odchylka se jeví jako politicky přijatelnou, neboť na jejím základě může
Město Žatec Zajistit, aby předmětné budovy nadále sloužily svým dosavadním
účelům - Zůstane zachován stávající účel bytového fondu, kterým je trvalé
bydlení občanů města. Zároveň tím Město Žatec dostojí povinnosti zakotvené v

-g-

Advokátní kancelář Těmìn,

S.r.o.

§ 38 odst. 1 ZOO, tedy že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárné
v souladu sjejich zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené
působnosti. Naše AK nemůže potvrdit platnost tohoto kritéria, ale dokáže si
představit politicky zdůvodněnou odchylku v tomto smyslu.
4.9.
4.9.1.

ıı

Prevence vymáhánı ujmy proti Městu Žatec za způsobenou újmu
Z toho důvodu, že, jak uvádí Mgr. Joukl:
a) předkladatelem veškeré smluvní dokumentace bylo Město Žatec,
b) dosavadním naprosto nejasným a jakkoli pı'semně nezdůvodněným postupem
došlo ke Zvýšenı' obvyklé ceny O více než 50 mil. Kč k tı'ži nájemců,
c) diametrálně odlišným postupem na základě téhož dotačního titulu vůči
občanům ve srovnánis převody RD Stroupečská,
majı' nájemci za to, že je možné vůči Městu Žatec uplatnit náhradu újmy, a to
hned Z několika možných právních titulů, v neposlední řadě Z porušení obecného
principu jednání v,,souladu s dobrými mravy", nebot' je zřejmé, že na základě
Smlouvy ve spojenı' s nájemní Smlouvou jsou nájemci a Město Žatec v právním
vztahu.

Město Žatec nezpochybňuje, že by

4.9.2.

s nájemci snad nebylo v právním vztahu,
na základě uzavřených nájemních smluv S nimi v takovém vztahu naopak
nepochybně je. Nejedná se však O takový vztah, na základě kterého by Město
Žatec bylo povinno uzavřít smlouvu O převodu bytu do osobního vlastnictví.

4.9.3.

Dále přikládá Mgr. Joukl výčet judikatury ohledně neplatnosti právního jednání
Z toho vyplývající náhrady škody. Které konkrétní jednání Města Žatec
je však Mgr. Jouklem považováno za neplatné?

obce a

4.9.4.

Smlouva O spolupráci byla tehdy platně a účinně uzavřena, stejně jako
navazující nájemní smlouvy. Naší AK jako právnímu Zástupci Města Žatce tak
neníjasné, na jaké jednání, které by mělo Svou neplatnosti způsobit újmu, Mgr.
Joukl poukazuje.

zdůvodnění nabízené částky mimosoudního vyřízení ve
Kč/m2 bytu

4.10. Závěr a

4.10.1.

V závěru Zdůvodnění
pokud
a

se uvádí: „S ohledem

výši 3.000,-

na výše uvedené

má Město Žatec skutečně zájem situaci řešit převodem

lze uzavřít, že
bytů na nájemce

cestou up/atněnı' odchylek od ceny obvyklé, jak bylo opakovaně veřejně
avizováno, jsou k tomu splněny podmínky předvı'dané platnou právní úpravou.
Existujıj jak popsáno výše, V kombinaci S matematickým zdůvodněnı'm ve Studii
GT, dostatečné důvody pro odchylky od ceny obvyklé zjištěné k datu 31. 5. 2020,
kdy mělo dojít k převodu jednotek, resp. K 31. 3. 2022 tak, že převod může být
uskutečněn bez doplatku."
jı't
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Advokátní kancelář Těmín,
4.10.2. S

S.r.o.

ohledem na snahu nájemců mimosoudně se dohodnout na převodu bytových

I

jednotek v souladu Sjejich Iegitimním očekáváním, dále bez požadovánı
náhrady újmy, však při zachování jednoty výše doplatku pro jednotlivé
nájemníky, je nabízena ze Strany nájemců, jak uvádí Mgr. Joukl, částka doplatku
ve výši 3.000,- Kč/m2 bytu.

zástupce Města Žatce důrazně nedoporučuje operovat S takto
nabízenou částkou doplatku, neboť neodpovídá výše rozebraným kritériím a
v neposlední řadě by mohla hraničit S trestněprávní odpovědností zastupitelů.

4.10.3. Právní

JUDr.

Tomáš Těmín,

Ph.D.

advokát
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