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Návrh na usnesení: 

 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
 důvodovou zprávu 

 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
 
3. schvaluje 

zařazení částky 550 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2022 a ukládá ji ihned 

vykrýt z REZERVY k dispozici RMO/ZMO dle upravené důvodové zprávy. 
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Důvodová zpráva 

 

Statutární město Olomouc (dále také jen „SMOL“) má v podílovém spoluvlastnictví majetek 

– bytové domy s jednotkami ve spoluvlastnictví s družstvy Družstvo Olomouc, Jiráskova a 

Družstvo Olomouc, Jižní. Zastupitelstvo města Olomouce (ZMO) se zabývalo problematikou 

převodu předmětných jednotek (bytů) na zájemce o převod s uzavřenou smlouvou o smlouvě 

budoucí (bez ohledu na presumpci jejich absolutní neplatnosti) v rámci svého řádného 

programu naposled na svém zasedání dne 10.12.2021 a přijalo usnesení, kterým schválilo 

záměr postupu převodu bytů ve spoluvlastnictví města a družstev dle varianty 1 dle důvodové 

zprávy a rozpravy, která proběhla na ZMO, a dále vyslovilo souhlas s přípravou změny stanov 

družstev Družstvo Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy a 

rozpravy, která proběhla na ZMO. Pro stručnost je odkazováno na materiál předložený ZMO 

10.12.2021. Varianta 1 byla metodicky, a to i v cenové studii Grant Thornton, zpracována tak, 

aby se bylo možno přiblížit co nejvíce podmínkám prodeje bytů dle textu předmětných smluv 

o smlouvách budoucích (bez ohledu na jejich možnou absolutní neplatnost) při uvážení 

naprosto všech do úvahy připadajících korekcí a indexací ceny spoluvlastníky, a to na základě 

(pro účely teoretického řešení této problematiky zvoleného) určitého konstruktu, že je projekt 

výstavby města a družstva uvažován jako celek, což umožňuje v tomto rámci odečítat např. 

korekci dotace i na straně družstev ( u SMOL odchylka od ceny obvyklé), ač družstva žádnou 

dotaci neobdržela, stejně tak je zvažováno rozdělení akontace podle spoluvlastnických podílů.  

 

URČENÍ CENY A VYPOŘÁDÁNÍ AKONTACÍ 

 

Pro dodržení zákona o obcích při převodu z majetku SMOL je třeba znát cenu obvyklou a část 

kupní ceny (zálohu), kterou zájemce doposud skutečně jako část kupní ceny uhradil s tím, že 

rozdíl mezi těmito cenami bude muset být odůvodněn SMOL jako odchylka od ceny obvyklé 

včetně všech indexací. U družstev je pak obdobně tento rozdíl řešen jako sleva z kupní ceny. 

Z pohledu přijaté varianty v záměru projednaném a přijatém na prosincovém ZMO, lze 

konstatovat, že za skutečně zaplacenou část kupní ceny (zálohu) je možno považovat pouze 

skutečně uhrazenou akontaci. S ohledem na tento závěr bylo prověřeno komu byly akontace 

skládány a jak a u koho byly zaúčtovávány, přičemž bylo zjištěno, že většina akontací byla 

v plné výši složena na účet SMOL (na počátku projektu družstva ani neexistovala) a nějaká 

část v pozdější době byla skládána i na účet družstev. Jak SMOL, tak družstva je mají 

zaúčtovány jako dlouhodobé závazky, a to před ověřením inventarizací k 31.12.2021 takto: 

SMOL = 92.100.222,-Kč 

Družstvo Jiráskova = 3.130.884,-Kč 

Družstvo Jižní = 7.013.555,-Kč 

Tyto akontace bude třeba rozdělit jednak na akontace na byty a akontace na garáže, druhak na 

akontace připradající na SMOL a akontace připadající na jednotlivá družstva a následně tyto 

akontace mezi všemi zúčastněnými (včetně zájemců o převod) po inventarizaci vypořádat tak, 

aby skutečně mohly být zohledněny v kupní ceně. Toto bude třeba připravit, avšak je zřejmé, 

že bude třeba patrně vyřešit tok financí v řádu cca 30 mil. Kč mezi SMOL a družstvy a 

v rámci smlouvy o převodu i se zájemci o převod bytů. 

K této problematice byla zpracována Ing. Milanem Langem, Daňové poradenství Tomáš 

Paclík  (toto daňové poradenství je aktuálně poskytováno SMOL i oběma družstvům, původní 

daňové poradenství pro družstva na základě smlouvy s Ing. Škrabišem bylo ukončeno). 

Analýza akontací a určení kupních cen a způsobu vypořádání akontací při převodech bytů ze 
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dne 20.1.2022, doplněné po konzultacích dne 22.1.2022 o vzorové příklady, je přílohou této 

důvodové zprávy a je pro stručnost na ni odkazováno.  

Aktuálně je ve spolupráci SNO, a.s. a majetkoprávního odboru SMOL připravováno k 

odsouhlasení pro RMO zveřejnění záměru převodu k domům Topolová 1,2,4 a 6 a je tedy 

nezbytné tuto problematiku dořešit. 

 

ZMĚNA STANOV DRUŽSTEV 

 

ZMO vyslovilo souhlas s přípravou změny stanov družstev Družstvo Olomouc, Jiráskova a 

Družstvo Olomouc, Jižní, což je i požadavek družstev směřující k tomu, aby ze stanov bylo 

možno dovodit, že případné převody bytů za ceny odsouhlasené ZMO, a to ve schválené 

variantě, jsou z pohledu všech orgánů obou družstev pouze realizací vůle konečného 

vlastníka, tj. SMOL, a dále by mělo dojít i k prověření všech ustanovení stanov včetně 

výkonu hlasovacích práv a vztahu SNO, a.s. k družstvům. Ostatně potřebu změny stanov je 

možno dovodit nejen z doposud zpracovaných právních analýz a dalších materiálů na straně 

SMOL a družstev, ale vyplývá i z posouzení  ze dne 3.12.2021 zpracovaného JUDr. Janem 

Lasákem, Ph.D., LL.M. z Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. (dále také jen KŠB) 

pro zástupce některých zájemců o převod tj. na zadání Joukl a partneři, advokátní kancelář 

s.r.o. označeném jako memorandum MOŽNOST PROSAZENÍ VŮLE MĚSTA OLOMOUC 

V DRUŽSTVU V SOUVISLOSTI S PŘEVODY BYTŮ DO VLASTNICTVÍ NÁJEMCŮ. 

Toto stanovisko je zveřejněno na speciálním webu SMOL k této problematice 

https://www.olomouc.eu/druzstva a bylo zveřejněno ještě před jednáním ZMO v prosinci 

2021.  

Za účelem naplnění tohoto požadavku na změnu stanov prakticky všech zúčastněných bylo 

uloženo zajistit odpovídajícího zpracovatele. Možnost zpracování návrhu změn stanov byla 

opakovaně projednána i s ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o., avšak tato zpracování 

nakonec odmítla s odůvodněním: „neradi bychom se ocitli v situaci, kdy bychom navrhli 

konkrétní změnu stanov, kterou bychom ale rovnou nedoporučili klientovi přijmout. Taková 

situace by podle nás nebyla udržitelná ani pro nás ani pro klienta. Jakmile navrhneme 

konkrétní změnu stanov, musíme si stát za tím, že je v souladu se zákonem a je pro klienta 

bezpečná. Jinak bychom popřeli výsledek naší práce. Proto jsme nabídku rozdělili na dvě 

fáze. My k celé kauze přistupujeme konzervativně, z pohledu správců majetku, kteří jsou 

jmenováni na omezené časové období. S posudkem KŠB jsme v principiální shodě. Nad 

rámec posudku KŠB ovšem vnímáme rizika z více stran, především na straně zastupitelů a 

ostatních členů družstev, resp. jejich statutárních orgánů. Je-li zadání najít řešení „bez ohledu 

na rizika“, tak to nejsme schopni naplnit.“ Co se týká rozdělení na 2 fáze, pak první fází měla 

být určitá analýza rizik a až podle výsledku by bylo přistoupeno k návrhu změn stanov ve 

druhé fázi, pokud by první fáze vedla k závěrům, že změna stanov je možná a vhodná 

k vyřešení této problematiky. Analýzu v první fázi je patrně připravena AK Žižlavský 

v případě potřeby nadále zpracovat.  

 

S ohledem na to, že KŠB již zjevně pracovala pro protistranu (viz odkaz na posouzení shora), 

když lze předpokládat min. v tomto směru námitky nejen ze strany orgánů družstev a SNO, 

a.s., bylo třeba najít odpovídajícího odborníka, který by byl ochoten posouzení zpracovat a 

byl určitou autoritou v rámci ČR. Po řadě konzultací a jednání je navrhováno, aby potřebné 

posouzení včetně návrhu stanov zpracoval JUDr. Petr Čech, PhD.,LL.M. z advokátní 

kanceláře Glatzová & Co. se sídlem Betlémský palác, Husova 5, Praha 1, který je v podstatě 

jedním z nejuznávanějších odborníků na problematiku zákona o korporacích. V rámci 

právních kruhů se jedná o velmi známého velmi obtížně zpochybnitelného odborníka, když 

pro ilustraci je možno uvést: 

https://www.olomouc.eu/druzstva
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JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. (narozen 1975 v Praze) absolvoval studium na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde mu byl postupně udělen titul Mgr. (1998), JUDr. 

(2004) a Ph.D. (2012), a dále postgraduální kurz německého práva na Universität zu Köln, 

jejž v roce 2003 završil titulem LL.M. Od roku 2002 působí jako odborný asistent na Katedře 

obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2011 souběžně též jako 

odborný poradce (counsel) v advokátní kanceláři Glatzová & Co., s.r.o. V letech 1999 až 

2002 zastával funkci ředitele legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry. V 

období let 2002 až 2010 působil též jako člen, resp. předseda senátu rozkladové komise České 

národní banky. Mezi lety 2004 a 2006 vykonával funkci předsedy dozorčí rady organizátora 

mimoburzovního trhu – společnosti RM-Systém, a.s. V letech 2006 až 2010 byl asistentem 

předsedkyně senátu č. 29 Nejvyššího soudu České republiky. V roce 2014 a 2015 zastával 

pozici poradce prvního náměstka ministryně spravedlnosti, od roku 2015 do roku 2018 potom 

poradce ministra spravedlnosti. Publikuje a přednáší zejména o právní úpravě kapitálových 

obchodních společností, cenných papírů a závazků podnikatele. Je autorem či spoluautorem 

11 odborných knižních monografií z oblasti obchodního práva a více než 180 převážně 

komercialistických statí, publikovaných zejména ve specializovaných právnických 

periodikách na rozličná odborná obchodněprávní témata. 

Nad rámec shora uvedeného je obecně známa z minulosti i jeho společná přednášková činnost 

s další autoritou této oblasti práva prof. JUDr. Janem Dědičem, který je partnerem advokátní 

kanceláře KŠB. 

Konkrétní nabídka uvedené advokátní kanceláře Glatzová & Co. ( www.glatzova.com ) je 

k dispozici i písemně a bude předložena RMO v rámci projednání tohoto materiálu. Stejně 

jako u předcházejících posouzení, jsou i zde družstva připravena být spoluzadavatelem tohoto 

posudku. Podařilo se také předjednat lhůtu pro dodání posudku, a to do 15.2.2022, když 

zpracování posudku by mělo také předcházet seznámení se s podklady a upřesnění zadání. 

 

Co se týká družstev, tyto mají svoláno předsedy kontrolních komisí společné zasedání obou 

kontrolních komisí za účasti představenstva na den 26.1.2022. O závěrech tohoto zasedání 

bude RMO informována, avšak z dosavadních jednání lze dovodit, že bude nadále požadavek, 

aby byly kontrolní komise seznámeny s navrhovanými změnami stanov ještě před jejich 

přijetím. Dalším postupem ve vztahu k družstvům se budou zabývat také orgány SNO, a.s. 

 

ZAJIŠTĚNÍ STANOVISEK PŘÍSLUŠNÝCH MINISTERSTEV 

 

Důvodová zpráva ZMO dále zahrnovala i to, že o navrhovaném řešení této problematiky 

budou před finálním rozhodováním orgánů města a družstev mimo jiné informována znovu 

všechny 3 ministerstva, která vydala Stanovisko, a to se žádostí o posouzení a dále svaz obcí. 

Tento úkol byl splněn a aktuálně se vyčkává na odpověď.  

 

ZÁDOSTI ŽALOBCŮ V ŽALOBÁCH O NAHRAZENÍ PROJEVU VŮLE O SOUHLAS 

S PŘERUŠENÍM ŘÍZENÍ 

 

V rámci řešení této problematiky došlo k tomu, že si zájemci o převod podali celou řadu žalob 

o nahrezaní projevu vůle a popř. náhradu škody, když aktuální stav žalob doručených od 

soudu je v tabulce zpracované právním zástupcem z ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 

KONEČNÝ s.r.o. Z tabulky jsou zřejmé nejen spisové značky, ale i jména soudců.  Aktuálně, 

mimo jiné i v návaznosti na závěry prosincového zasedání ZMO, zájemci o převod v pozici 

žalující strany vznášejí návrhy na možné přerušení soudních řízení. Je navrhováno, aby těmto 

http://www.glatzova.com/
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žádostem bylo ze strany SMOL vyhovováno s tím, že případně jednotlivé případy, kde by 

bylo v řízení pokračováno budou řešeny individuálně ve spolupráci s právním zástupcem. 
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Statutární město Olomouc 
Horní náměstí 1 
779 11 Olomouc 
 
 
V Olomouci 20. 1. 2022 
 
Věc: Analýza akontací a určení kupních cen a způsobu vypořádaní akontací při převodech bytů 
 
Analýza evidence akontací 

1. Akontace představují zálohy nájemníků na budoucí kupní cenu bytů a garáží 
2. Vybrané akontace jsou vedeny v účetnictvích SMOL a Družstev Jižní a Jiráskova jako dlouhodobé 

závazky – zálohy na kupní ceny bytů a garáží 
3. Evidenci záloh a jejich inventarizaci zajišťuje SNO a.s. 

 
4. Výše akontací – závazků v jednotlivých účetnictvích (před ověřením inventarizací k 31.12.2021) 

- SMOL = 92 100 222,85 
- Družstvo Jiráskova = 3 130 884,- 
- Družstvo Jižní = 7 013 555,- 

 
5. Výše akontací dle Cenové studie GT 102 814 693. Rozdíl mezi údaji v účetnictví a cenovou studií 

GT může být způsoben časovým nesouladem údajů. Doporučujeme ověřit případné rozdíly. 
6. Pro účely určení kupních cen by mělo dojít k rozdělení akontací na byty a garáže 

 
Určení kupních cen 
Cenová studie GT počítá s použitím akontací na úhradu kupních cen podílu SMOL i jednotlivých družstev 
dle skutečných spoluvlastnických podílů. Účetní evidence akontací není překážkou pro určení kupních cen 
dle studie GT. Pokud bude použit postup určení cen dle studie GT doporučujeme, aby v kupních 
smlouvách bylo uvedeno vypořádání úhrady části kupní ceny prostřednictvím akontace. Součástí by měl 
být i způsob vypořádání (započtení) akontací mezi SMOL a jednotlivými družstvy. Vzhledem k tomu, že 
akontace jsou vedeny v účetnictvích jako zálohy, resp. cizí peněžní prostředky je dle našeho názoru možné 
jejich použití dle dohody mezi prodávajícím (SMOL a Družstva) a kupujícím. 
 
Závěr 
Doporučujeme, aby kupní ceny jednotlivých podílů byly určeny dle metodiky cenové studie GT, kdy se 
kupní cena podílu bude rovnat odpovídajícímu podílu původně uhrazené akontace. V případě družstev 
bude kupní cena navýšena o odsouhlasené doplatky kupních cen.  
Před určením kupních cen doporučujeme provést inventarizaci akontací (srovnání účetní evidence 
se smlouvami) a případně vyčíslit a zaúčtovat inventarizační rozdíly. Inventarizované akontace mohou být 
použity pro určení kupních cen. 
 
 
 
Zpracoval: 
Ing. Milan Lang 
Daňový poradce ev. č. 04643 
 
Příloha: 
Vzorový příklad k určení kupních cen bytů a vyrovnání akontací 
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Vzorový příklad k určení kupních cen bytů a vyrovnání akontací 
 
 
Akontace 150 000,- 
Doplatek 140 418,- 
Celková kupní cena: 290 418,- 
 

Akontace SMOL 96 000,- 
Doplatek SMOL 0,- 
Celková kupní cena SMOL 96 000,- 

 
Akontace Družstvo 54 000,- 
Doplatek SMOL 140 418,- 
Celková kupní cena SMOL 194 418,- 

 
Při vyrovnání akontací mohou nastat 2 modelové situace: 
 
1) V případě, že akontace byla v plné výši uhrazena SMOL, tak město po započtení své kupní ceny bude 

evidovat závazek vůči kupujícímu 54 000,- Kč a je potřeba ujednat, že se mění majitel pohledávky, a 
to z kupujícího na Družstvo. Lze předpokládat, že SMOL Družstvu závazek neuhradí, ale započte jej 
s pohledávkou, kterou má za Družstvem z titulu nájemného. 

 
2) V případě, že akontace byla v plné výši uhrazena Družstvu, tak Družstvo po započtení své kupní ceny 

bude evidovat závazek vůči kupujícímu 96 000,- Kč a je potřeba ujednat, že se mění majitel 
pohledávky, a to z kupujícího na SMOL. Lze předpokládat, že Družstvo by závazek vůči SMOL 
započetlo s pohledávkami dle situace 1). 


