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Důvodová zpráva 

 

Zastupitelstvo města Olomouce (ZMO) na svém zasedání dne 7.3.2022 uložilo RMO dále 

rozpracovat variantu č.4 a variantu č.9 do příštího zasedání ZMO. Pro maximální stručnost je 

tedy odkazováno na důvodovou zprávu do zastupitelstva 7.3.2022, popř. i důvodové zprávy 

předcházející, na které tato důvodová zpráva pouze navazuje. 

 

Tato důvodová zpráva rozpracovává obě zastupitelstvem zvolené varianty s cílem naplnit 

usnesení ZMO a umožnit rozhodnout o dalším postupu dle zvolené varianty. 
 

Za účelem rozpracování byly od posledního zasedání ZMO zpracovány: 

 

- aktualizace předpokládané daňové povinnosti při prodeji spoluvlastnických podílů 

Družstev Jiráskova a Jižní Statutárnímu městu Olomouc za cenu obvyklou zpracovaná 

daňovým poradcem města Ing. Langem  (Daňové poradenství Tomáš Paclík) ze dne 

25.3.2022 

 

- doplnění právní analýzy ze dne 17.2.2022 zpracované advokátní kanceláří Glatzová 

& Co.,s.r.o. Praha, JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., Mgr. Jan Flídr, Ph.D. ze dne 

24.3.2022 (dále také jen AKG24032022) 

 

- vyjádření znaleckého ústavu Grant Thornton Praha ze dne 23.3.2022 (dále také jen 

GT23022022) 

 

- stanovisko Správy nemovitostí Olomouc, a.s. (SNO) ze dne 22.3.2022  

 

 

Pro rekapitulaci je možno připomenout, že zastupitelstvo z 9 předkládaných řešení vybralo tyto 

dvě varianty: 

 

4. PŘEVOD PODÍLU DRUŽSTEV NA PŘEDMĚTNÝCH JEDNOTKÁCH NA SMOL a 

následný převod celého bytu z vlastníka SMOL na zájemce o převod 

 

a 

 

9. PRODEJ PODÍLU SMOL ZÁJEMCŮM O PŘEVOD NEZÁVISLE NA PRODEJI 

PODÍLU DRUŽSTEV 

 

 

 

VARIANTA 4 

 

Po dalším prověření lze uvést, že zato varianta je po právní stránce možná, umožňuje ve finále 

připravit převod celého bytu na zájemce ze strany SMOL, a to za podmínek převodu na město 

uvedených v doplnění právní analýzy AKG24032022, která je přílohou této důvodové zprávy 

a je na ni pro stručnost odkazováno. Jedná se o převod kupní smlouvou za cenu obvyklou 

s tím, že vzhledem k podílu SMOL na základním kapitálu družstva („99%“) je možno 

úhradu kupní ceny vyřešit z velmi podstatné části započtením proti pohledávkám SMOL 
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na podíl na jiných vlastních zdrojích družstev za splnění zákonných podmínek pro rozdělení 

jiných vlastních zdrojů a výplatě podílu na nich (zápočet s výplatou části vlastního kapitálu 

a s výplatou podílu na zisku, popř. i zálohou), a to patrně aniž by došlo k přímému 

předchozímu převádění celé kupní ceny z SMOL na družstva. Aby bylo možno tuto variantu 

realizovat, včetně poměrně složitého vyřešení úhrady kupní ceny, bude třeba paralelně svolat 

členskou schůzi, udělat v analýze doporučené změny stanov členskou schůzí družstev, 

která současně rozhodne o schválení takovéhoto úkonu v souladu se stanovami a potřebných 

účetních závěrek apod. 

Velmi důležitou roli zde bude hrát nejen finanční, ale i přesné časové sesouladění jednotlivých 

úkonů, jak je zřejmé i z aktuálně předložených posouzení. 

 

Aktuální cena obvyklá jednotek, které by měly být předmětem převodu z družstev na město je 

stanovena ve vyjádření znaleckého ústavu Grant Thornton ze dne 23.3.2022, a to v provedení 

až do jednotlivých jednotek (v příloze) určených k převodu, přičemž celková aktuální obvyklá 

cena vybraných bytových jednotek, které připadají na Družstvo Olomouc, Jižní činí 272 

239 083 Kč a na Družstvo Olomouc, Jiráskova činí 140 905 473 Kč s platností tohoto 

ocenění 3 měsíce. Vyjádření je přílohou této důvodové zprávy a je na něj odkazováno. 

 

Co se týká konkrétnějšího vypořádání kupní ceny na úrovni znalecky stanovené ceny obvyklé 

respektujícího závěry analýzy AKG24032022, pak podle aktualizace Ing. Langa ze dne 

25.3.2022 dle jeho předběžných propočtů by mělo stačit finančně uhradit kupní cenu jen 

ve výši daňové povinnosti (daň z příjmu cca 67 mil. Kč, poplatníkem budou družstva, 

cenová studie by měla být dostačující pro daňové účely). Podstatná část kupní ceny by 

pak mohla být započtena s výplatou podílu na zisku (případně zálohou na podíl na zisku 

– cca 266 mil. Kč) a zbývající část by následně mohla být započtena s výplatou části 

vlastního kapitálu Družstev (cca 80 mil. Kč). Po těchto zápočtech na kupní cenu není 

předpoklad, že by družstva měly dostatek prostředků pro úhradu daňové povinnosti z této kupní 

ceny. Výplata podílu na zisku, stejně jako výplata části vlastního kapitálu by v tomto případě 

neměly mít za následek žádné další daňové povinnosti, tj. s výjimkou daňové povinnosti 

družstev na dani z příjmu. Současně bude třeba provést i další testy uváděné v analýze.  

Je možno zvážit pokud se o prominutí či snížení daně, ale toto je nad rámec tohoto materiálu. 

 

V rámci převodu za cenu obvyklou by mělo dojít i k dohodě o vypořádání akontací mezi 

družstvy a SMOL, které jsou na účtech družstev (Družstvo Jiráskova = 3.130.884,-Kč, 

Družstvo Jižní = 7.013.555,-Kč ), a které jsou zálohou na budoucí kupní cenu pro zájemce o 

převod, a to patrně převodem na účet města, popř. zápočtem na kupní cenu (na část kupní ceny 

odpovídající daňové povinnosti). SMOL by pak celou akontaci odečítalo jako zálohu na kupní 

cenu při prodeji celé jednotky. 

 

Dále bude třeba udělat do návrhu smlouvy i další doporučená ujednání ve vztahu k řešení 

uzavřených smluv o smlouvě budoucí, jejichž platnost či neplatnost dosud nebyla postavena 

najisto, a navazujících soudních sporů, a to dle doporučení v AKG24032022. 

 

Přestože zaznívají výhrady k převodu za obvyklou cenu, tak i po prověření je to postup, který 

je v souladu se zákonem, když základní argumentace směřuje k velkému rozdílu mezi touto 

nabývací cenou a cenou, za kterou by následně měly být tyto jednotky převáděny na zájemce o 

převod. Byť se při těchto výhradách může jevit vysoká pořizovací či nabývací cena versus cena 

následného převodu, ve skutečnosti je základem problému naopak velmi nízká cena, za kterou 

mají být jednotky dále převedeny na zájemce. Předně je třeba vidět, že hodnota žádné věci se 

sama o sobě nemění pouhým „nalepením cenovky“, mezi „cenu“ a „hodnotu“ nelze dát bez 
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dalšího rovnítko, ke shodě mezi hodnotou a cenou dochází pouze při správně stanovené tržní 

ceně. Jak zákon o korporacích, tak zákon o obcích pracují právě proto s cenou obvyklou 

s určitými limity pro odchýlení se od ní, ať již prostřednictvím odůvodněné slevy z ceny 

(korporace) nebo odůvodněné odchylky od ceny obvyklé (obce). Jedná se vždy o slevu nebo 

odchylku z ceny obvyklé, nikoliv o změnu ceny obvyklé. V principu tedy není možné docílit 

bez dalšího pouhou manipulací s cenou změnu „skutečné“ hodnoty věci vyjádřené cenou 

obvyklou, ať již při nabytí nebo při pozbytí. 

Z pohledu zákona o obcích je nepodstatné jaká je nabývací cena věci do majetku obce, 

neb v okamžiku, kdy se věc dostane do majetku města, tak její další zcizení z majetku 

města už musí být za cenu obvyklou (v místě a čase), popřípadě za cenu s odůvodněným 

uplatněním odchylky od ceny obvyklé, když patrně nabývací cena stěží může být 

relevantním důvodem pro takovou odchylku. Tedy např. i kdyby nějaký občan daroval 

městu (či převedl za symbolickou či nízkou cenu ) svou nemovitost a město se následně 

rozhodlo pro její další prodej, tak podle zákona o obcích by muselo město prodávat i takovou 

nemovitost ze cenu obvyklou, bez ohledu na „cenu“ nabytí, když při jejím stanovení, případně 

při využití odchylky od ceny obvyklé, by nemohlo to, že nemovitost byla získána darem (nebo 

za nízkou cenu), hrát naprosto žádnou roli. Lze přisvědčit, že „opticky“ by lépe vypadalo, kdyby 

se nabývací cena pro město a cena převodu na zájemce o byt co nejvíce blížily, avšak toto 

přiblížení není možné učinit, aniž by došlo k porušení zákona. Institut odchylky od ceny 

obvyklé nelze obejít tím, že se „rovnou“ nějak sníží cena obvyklá, toto by bylo v rozporu se 

zákonem a takto uskutečněné úkony absolutně neplatné. Tedy i kdyby se družstva rozhodla 

převést jednotky za jinou než obvyklou cenu, kupř. za 50 mil. Kč, odhlédneme-li od porušení 

péče řádného hospodáře a důsledků s tím spojených, jakož i od toho, že by SMOL nemohlo být 

jako nabyvatel v dobré víře, tak v okamžiku nabytí tohoto majetku nemá SMOL jinou možnost 

než stejně pro další převod vycházet z ceny obvyklé tj. např. 400 mil. Kč a tuto případně 

korigovat odchylkou od ceny obvyklé, při jejímž odůvodňování nelze opět nijak rozumně 

zohlednit nabývací cenu, zvláště když dle zákona o obcích toto odůvodnění musí spočívat 

v důležitém zájmu obce.  

Naopak, pokud by přes shora uvedené k takovémuto zohlednění nabývací ceny či k jejímu 

nesprávnému využití jako ceny obvyklé přesto došlo, tak by zde byly důvody pro absolutní 

neplatnost převodu na zájemce s možným přesahem nejen do náhrady škody, ale i do oblasti 

trestního práva, zejména pokud by se tak stalo úmyslně a orgány města byly takto v podstatě 

uváděny v omyl o hodnotě převáděného majetku. Je třeba vycházet z toho, že dodržení zákona 

je naprosto nepřekročitelnou limitou i v případě, že by „politicky“ se něco mohlo jevit jinak, 

neboť orgány obce pouze spravují majetek veřejnoprávní korporace s právy, ale 

také povinnostmi, s tím spojenými. Tento typ majetku má nemalou zákonnou ochranu, která je 

cíleně nastavena tak, aby ji nebylo možno jednoduše překonat ani samotnými orgány obce, ať 

již v přímé roli k majetku města, tak i v roli nepřímé k majetku družstev, což je z předložených 

analýz i zřejmé. Řešení této problematiky je spíše onou výjimkou potvrzující toto pravidlo a 

tomu musí odpovídat i nezbytná míra opatrnosti.  

 

Převod za cenu obvyklou je i významných ochranným prvkem celé transakce, když mimo jiné 

lze předpokládát zájem nájemců o výhodnější nabytí celé jednotky od města s využitím 

odchylky od ceny obvyklé. 

 

Za největší výhradu, nevýhodu či komplikaci, která byla v minulosti jedním z důvodů, 

proč tato varianta byla zavrhována, je daňová zátěž, která vyplývá ze zákona, a pokud 

dojde k této transakci, bylo by velmi nehospodárné, pokud by nedošlo k následnému 

vyřešení problematiky převodů bytů na zájemce o převod, tj. k převodům na zájemce, 

neboť pouhý převod tohoto majetku z družstva do majetku SMOL bez dalšího za 
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takovéto daňové náklady by stěží bylo možno odůvodnit. Předpokládaná výše daňové zátěže 

družstev je uvedena v aktualizaci daňového poradce Ing. Milana Langa ze dne 25.3.2022, která 

je přílohou této důvodové zprávy, podle které lze předpokládat minimální daňovou povinnost 

67 mil. Kč, přičemž tato částka, kterou budou muset družstva zaplatit na dani z příjmu, je i 

částkou části kupní ceny, kterou bude třeba zaplatit, nikoliv započíst (s možnou výjimkou 

započtení akontací na účtech družstva dle shora uvedeného, popř. podílu na výnosech z nájmu). 

Proto při stanovení odchylky od ceny obvyklé při převodu celé jednotky na zájemce bude 

třeba uvážit i výši této daňové zátěže a tuto zohlednit, stejně jako veškeré další náklady 

spojené s tímto projektem a jeho dokončením. 

Tedy bude nezbytné zvážit výši předpokládaného doplatku vůči zájemcům o převod mimo jiné 

jeho porovnáním s předpokládanými daňovými povinnostmi, tj. zda výše doplatku vůči 

zájemcům o převod zůstane (co do absolutní hodnoty, nikoliv co do odůvodnění) zachována 

(poslední verze doplatku je patrně z 12/2021) či bude nějak upravena, a to nejen při uvážení 

daňových nákladů, ale i dalších nákladů spojených s tímto projektem a jeho dořešením, když 

ostatně i náklady na samotnou realizaci (sepis smluv, návrhů do katastru, ověřování, poplatky 

za vklad, daňová přiznání, případně znalecké a odborné posudky apod.) budou muset být 

nastaveny a vypořádány. Toto bude třeba řešit patrně i v rámci odůvodňování odchylky od ceny 

obvyklé, když by bylo možno i případně požádat o mírnou aktualizaci cenové studie Grant 

Thornton na nový právní stav (město jako jediný vlastník) včetně nastavení a přepočtu všech 

odchylek apod. Varianty bez významější daňové zátěže nejsou zde uvažovány, resp. lze odkázat 

na důvodovou zprávu do ZMO 10.3.2022, avšak tato důvodová zpráva vychází pouze 

z rozhodnutí zastupitelstva.  

 

Z posouzení daňového poradce Ing. Milana Langa (Daňové poradenství Tomáš Paclík) ze dne 

3.3.2022 je možno dovodit, že výše daňové zátěže není ovlivněna sjednanou kupní cenou, 

neboť: „V případě převodu spoluvlastnických podílů bytových jednotek z BD na SMOL se 

jedná o převod mezi spojenými osobami, a musí být při výpočtu daňové povinnosti BD 

zohledněna obvyklá cena převáděného majetku (dle § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů (dále jen „ZDP“)).“ 

 

K této variantě lze opakovaně odkázat i na stanoviska Ministerstva vnitra ČR, když v dopise 

ze dne 7.2.2022 uvádí na str.4 první odstavec: „Stejně tak bylo městu dáno k úvaze možné 

řešení scelit majetek družstev u města jako jediného vlastníka a teprve následně převádět 

majetek jednotlivým nájemcům.“, což navazuje či odkazuje na dopis tohoto ministerstva 

z 13.10.2021, ve kterém je uvedeno na str.6 poslední odstavec: Pro úplnost připojuji také úvahu 

o vhodnosti případného převodu majetku na nájemce po dvou liniích – „městské“ a 

„družstevní“. Dispozice majetkem města a majetkem družstev se totiž řídí odlišnými pravidly. 

Ustanovení zákona o obcích o odchylce od ceny obvyklé pak lze použít pro dispozici s 

majetkem města, přičemž rozhodující pro určení nemovité věci jako majetku města jsou údaje 

v katastru nemovitostí. Dvojkolejnost smluvních vztahů s dosavadními nájemci může být 

nepřehledná a neefektivní. Jestliže však město disponuje osudem družstev, která dnes vlastní 

podíly v bytech, a majetek těchto družstev je fakticky součástí širšího „majetkového fondu“ 

města, jeví se jako rozumné před dispozicí s byty scelit majetek i formálně u města jako 

jediného vlastníka. V působnosti Ministerstva vnitra není posuzovat tento postup z pohledu 

družstevního práva, ani například daňového práva. Pokud však město dojde k závěru, že by 

takový postup byl právně možný a pro město nepředstavoval ekonomické nevýhody, stojí za to 

jej též zvážit.“ 

 

Je třeba také ve vztahu k této variantě odkázat i na Rozhodovací analýzu – právní stanovisko 

Žižlavský, advokátní kancelář s.r.o. Praha ze dne 29.10.2021, ve kterém v bodě  130. - 133. 
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je uvedeno: „Jelikož podle našeho právního názoru nelze pro absolutní neplatnost realizovat 

převod na nájemce na základě Budoucích převodních smluv, rozumíme, že existují dvě základní 

zvažované alternativy převodu. První je současný převod jak spoluvlastnického podílu Klienta 

(pozn. Klient = SMOL), tak spoluvlastnického podílu Družstev na bytových jednotkách na 

nájemce (dále jen „Navrhované řešení I“). Druhým je vypořádání spoluvlastnictví k bytovým 

jednotkám mezi Klientem a Družstvy tak, že se Klient stane výlučným vlastníkem bytových 

jednotek. Následně by na nájemce převedl bytové jednotky pouze Klient jako prodávající (dále 

jen „Navrhované řešení II“). 133. Jak pro Navrhované řešení I, tak pro Navrhované řešení II se 

předpokládá, že k převodu bytových jednotek, resp. spoluvlastnického podílu Klienta na 

nájemce dojde za cenu nižší než cenu obvyklou podle ust. § 39 odst. 2 obecního zřízení, tedy 

při využití institutu tzv. zvláštního zájmu obce při stanovení odchylky od obvyklé ceny (dále 

jen „Zvláštní zájem“).“ Dále v bodech 161 - 164 je uvedeno: „Za variantu se střední mírou 

rizika pokládáme Navrhované řešení II, při kterém by se Klient /pozn.SMOL/ stal výlučným 

vlastníkem bytových jednotek a tyto by následně převedl na nájemce za cenu nižší než obvyklou 

z důvodu Zvláštního zájmu - narovnání. Vzhledem k tomu, že Družstva nebyla původně stranou 

smluv se společnostmi MERA a MNG, ale byla Klientem založena účelově, lze podle našeho 

právního názoru s odkazem na historický vývoj vztahů s nájemci uplatnit odchylku od obvyklé 

ceny dle ust. § 39 odst. 2 obecního zřízení nejen ve vztahu k obvyklé ceně spoluvlastnického 

podílu Klienta (Navrhované řešení I), ale v případě sjednocení vlastnictví bytových jednotek 

na straně Klienta k obvyklé ceně bytových jednotek (Navrhované řešení II), a to za 

předpokladu, že v rámci vypořádaní spoluvlastnictví mezi Klientem a Družstvy nevznikne ani 

na straně Klienta či kteréhokoliv Družstva, potažmo člena Družstva, dodatečný náklad (ani 

daňový), či takový náklad, pokud vznikne, bude přenesen na nájemce. Hlavní riziko u této 

varianty spatřujeme v tom, že nájemci mohou právními prostředky bránit zvolené formě 

vypořádání spoluvlastnictví (např. formou předběžného opatření), nájemcům může vzniknout 

předkupní právo v závislosti na zvoleném způsobu vypořádání spoluvlastnictví a nájemci se 

mohou na Družstvu domáhat nároku na náhradu škody v souvislosti s porušením Budoucí 

převodní smlouvy ze strany Družstva (pokud by taková Budoucí převodní smlouva byla vůči 

Družstvu v konkrétním případě shledána za platnou a vymahatelnou). Opět je zde riziko 

nesprávné odchylky od obvyklé ceny jako v případě předchozí varianty s nízkou mírou rizika 

Podle našeho právního názoru by úplata za vypořádání spoluvlastnictví mezi Klientem a 

Družstvy neměla mít sama o sobě zásadní vliv na určení odchylky od obvyklé ceny  na základě 

Zvláštního zájmu – narovnání, zejména když konečným beneficientem z majetkové účasti v 

Družstvech je Klient. Stanovení odchylky je v gesci zastupitelů Klienta s limity popsanými v 

tomto stanovisku. Na druhé straně, čím více se bude konečná převodní cena bytové jednotky 

na nájemce lišit od úplaty za vypořádání spoluvlastnictví mezi Klientem a Družstvy, tím bude 

muset být dán závažnější Zvláštní zájem, aby bylo možné úspěšně provést test proporcionality 

popsaný výše. Závažný Zvláštní zájem, který by umožnil provést podstatnou odchylku od 

obvyklé ceny, se nám nepodařilo identifikovat.“ 

Obdobně je možno odkázat i na ostatní právní posouzení a posudky, které byly zpracovány a 

jsou veřejně k dispozici. 

 

Pokud by bylo rozhodnuto o postupu dle varianty 4 je třeba ji znovu projednat v orgánech 

družstev, byť na společném zasedání orgánů družstev 3.3.2022 byla vyslovena podpora této 

variantě a lze předpokládat její podporu i nadále nejen ze strany družstev, ale i ze strany 

SNO a.s. jako jednoho ze členů družstev. 

 

O nabytí předmětných podílů na bytech družstev určených k převodu městem dle varianty 4 

rozhoduje zastupitelstvo, přičemž by měly být jak radě města, tak i zastupitelstvu předloženy 

v rámci schvalovacího procesu přímo návrhy kupní smlouvy mezi městem a každým z 
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družstev, když se bude jednat o poměrně složitou a specifickou smlouvu a nebylo by patrně 

vhodné pouze uvádět parametry smlouvy, což zákon umožňuje. Až po nabytí podílů na bytech 

(včetně změny v katastru) do vlastnictví SMOL (SMOL se tak stane u těchto jednotek jediným 

vlastníkem) je možno rozhodovat o dalších převodech na zájemce o převod, a to po 

předcházejícím řádném zveřejnění záměrů. 

 

Pokud bude vybrána tato varianta, je třeba na základě shora popsaných podkladů 

připravit návrh kupní smlouvy a návrh usnesení členských schůzí družstev (včetně změn 

stanov) a následně zahájit proces jejich projednání a orgánech města a družstev. V rámci 

přípravy návrhu smlouvy bude provedeno další zpřesnění předmětu převodu a jeho ocenění, a 

to zejména po upřesnění převáděných pozemků či podílů na nich, a to jak náležejících 

k převíděným podílům na jednotkách družstev, tak i náležejících k podílům na jednotkách 

SMOL a pozemků souvisejících. 

 

 

 

VARIANTA 9 

 

Jedná se opakovaně probíranou variantu, která vychází z myšlenky, že SMOL nebude řešit 

podíly na bytech v majetku družstev, ale vyřeší pouze převod 2/3, které jsou v majetku 

města.  

 

Výhodou této varianty má být rychlé alespoň částečné uspokojení požadavků zájemců o převod 

tak, aby měli ve vlastnictví již alespoň část požadovaných bytů. Nevýhodou je, že nevyřeší 

celou tuto problematiku a nelze předem odhadnout, jaký bude další vývoj po tomto převodu a 

jaké bude mít důsledky nejen pro SMOL a družstva, ale potažmo i pro samotné zájemce o 

převod. 

 

Zda se jedná o variantu, která je v souladu se zásadami pro hospodaření s majetkem obce dle 

zákona o obcích nebylo prozatím analyzováno, stejně jako další důsledky realizace této 

varianty. Jedná se nestandardní řešení. Z pohledu správce městského majetku lze odkázat na 

stanovisko Správy nemovitostí Olomouc, a.s. ze dne 22.3.2022, které je přílohou této důvodové 

zprávy.  

 

Pokud by byla vybrána tato varianta, bylo by třeba, ať již prostřednictvím znaleckého 

ústavu Grant Thornton nebo jiného znalce ocenit cenu obvyklou 2/3 podílu města, když 

stávající cenová studie nemůže být bez dalšího použita, jak výslovně uvádí i GT. Totéž platí 

pro analýzu možných odchylek od ceny obvyklé, jejich přepočty, indexace apod., k čemuž 

by bylo třeba zadat patrně novou cenovou studii, neboť v této variantě dle názoru GT již 

není možno uvažovat o konstruktu jednoho projektu.  

Ve  vyjádření znaleckého ústavu Grant Thornton Praha (GT) ze dne 23.3.2022 (odpovídá i tomu 

co je uvedeno od počátku přímo ve studii z hlediska její použitelnosti) je uvedeno: Pro 

zvažovanou Variantu 9, která kalkuluje s přednostním prodejem (resp. převodem) 

přibližně 2/3 podílů připadající na Statutární město Olomouc, dle našeho názoru, není 

Cenová studie, resp. její závěry bez dalšího využitelná, neboť například v případě kalkulace 

jednotlivých korekcí je na vlastnictví jednotlivých bytových jednotek nahlíženo bez podílového 
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spoluvlastnictví a na celkový koncept vypořádání je nahlíženo jako na jeden projekt. Platí tak 

například, že dle Cenové studie byla akontace přepočítávána k datu Cenové studie následovně: 

„Výše částky skutečně zaplacené akontace byla upravena na současnou cenovou úroveň, a to 

na základě vztahu skutečně zaplacené akontace, budoucí kupní ceny uvedené v budoucí kupní 

smlouvě a současné obvyklé ceny jednotlivých bytových jednotek“, přičemž tato metodika 

mohla být uplatněna za předpokladu nahlížení na projekt jako na jeden celek, což ovšem nyní 

není. Proto nelze jednoduše akontaci odečíst od přibližně 2/3 podílu Statutárního města 

Olomouc – nelze přeci zvyšovat (valorizovat) celou část akontace, když přechází pouze 

přibližně 2/3 podílu na jednotlivých bytových jednotkách. Tím spíše, že i po zmiňované revizi 

akontací jejich část přináleží družstvům (jak předpokládáme).Co se týká obvyklé ceny (před 

odpočtem případných korekcí) přibližně 2/3 podílů (u jednotlivých nemovitostí se daný podíl 

mírně liší) připadající na Statutární město Olomouc, tak její výši lze z Cenové studie odvodit, 

přičemž došlo-li by k prodeji daných spoluvlastnických podílů na třetí osoby lze v případě 

oceňovatelské praxe standardně uvažovat s tzv. diskontem za podílové vlastnictví, který dle 

odborných studií bývá uvažován v úrovni alespoň 15 %. Zde je třeba zdůraznit, že takto 

odvozená obvyklá cena je časově vztažena k datu ocenění v Cenové studii.“  

Nová cenová studie nebyla zadána neb opakovaně bylo deklarováno, že další posudky 

nemají být aktuálně zadávány a také by se jednalo o určitý náklad, který může mít 

význam jen v případě zvolení této varianty, avšak bez určení ceny obvyklé pro 2/3 podíl 

nebude možno po případném zveřejnění záměru pokračovat včetně rozhodování 

zastupitelstva, tedy např. po dobu zveřejnění by se muselo zadat minimálně stanovení ceny 

obvyklé 2/3, ale patrně i druhá část cenové studie řešící možné uplatňování odchylek od ceny 

obvyklé byla v základě postavené na teoretickém kontruktu jednoho společného projektu (je 

třeba podotknout, že tento konstrukt byl vytvořen pro účely nalezení řešení co nejvíce se 

přibližujícího podmínkám v uzavřených smlouvách o smlouvě budoucí), a proto by se musela 

zpracovat nově. Aby bylo možno cenovou studii pro tuto variantu zpracovat nejen co do určení 

ceny obvyklé a případně stanovení možných odchylek, ale i co do odečtu akontací jako zálohy 

na kupní cenu, je třeba vyřešit akontace, tedy pokud se nejedná o jeden projekt, jaký podíl 

akontací připadá na město a jaký na družstva, a to patrně po jednotlivých smlouvách a jejích 

časových souvislostech při současném dokončení zrevidování zaplacených akontací a 

porovnání se stavy na účtech.  

 

V této variantě zůstává nedořešena cca 1/3 podílu na jednotce, pozemky a garáže či garážová 

stání bez jejichž dořešení nebude uspokojivě dořešen celý problém. SMOL nemůže přímo tento 

problém vyřešit neb předmětný majetek je ve vlastnictví družstev. Možnosti majoritního člena 

družstva jsou omezené zákonem, tj. ani zcela majoritní člen družstev či zprostředkově „vlastník 

družstev“ nemůže učinit či přikázat úkony, které by porušovaly obecně závazné právní 

předpisy, zejména pak zákon o korporacích, občanský zákoník a daňové a účetní zákony. Ze 

všech dosavadních právních posouzení a analýz nejenže nelze dovodit, že by družstva 

postupovala v rozporu s předpisy, ale naopak se potvrzují ještě omezenější možnosti orgánů 

družstev než se zpočátku tyto možnosti mohly jevit, když právní předpisy jsou postaveny cíleně 

na principech, které neumožňují vyvádět z korporací majetek za jiné než obvyklé podmínky, 

když zákon pro korporace nemá žádné srovnatelné ustanovení jako je ustanovení § 39 odst.2 

zákona o obcích, tj. možnost zdůvodněné odchylky od ceny obvyklé. Z pohledu daňových 
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zákonů je pak v podstatě každá dispozice s majetkem korporace zatížena daňovými 

povinnostmi, které o to více vyniknou, když má docházet k přesunu majetku v řádu stovek 

milionů Kč, opět bez výjimek pro nějaká mimořádná řešení historicky vzniklých problémů, 

resp. budou ještě prověřeny možnosti řešení. Postupně byly v rámci zvažovaných možností 

zkoumány různé varianty přesunu předmětného majetku družstev na SMOL (za účelem 

dořešení převodů s využitím možností zákona o obcích, který skýtá příznivější možnosti řešení, 

tedy pokud i u takto přesunutého majetku je možno zákon o obcích takto aplikovat), když 

aktuálně už zbývá prakticky jediná zatím jen zběžně prozkoumaná varianta, a to je převzetí 

ceého jmění družstev na „konečného vlastníka“, tj. SMOL. Zákon neumožňuje přímo převzetí 

jmění z družstev, a proto by bylo nezbytné, aby prve družstva byla transformována na akciové 

společnosti, případně i při uvážení fúze, při dořešení vzájemného členství družstev apod., 

následně sjednoceny všechny akcie na jediného akcionáře, kterým by bylo SMOL, které jako 

jediný akcionář by mohlo převzít (převodem) celé jmění akciové společnosti. Tato varianta je 

naznačena i v závěru 2 B. doplnění právní analýzy ze dne 17.2.2022 zpracované advokátní 

kanceláří Glatzová & Co.,s.r.o. Praha, JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., Mgr. Jan Flídr, Ph.D. 

dne 24.3.2022, a proto je doporučeno, dopracovat z opatrnosti ještě i tuto variantu včetně její 

analýzy po stránce oceňovací a daňové. Až po rozhodnutí o výběru varianty a po upřesnění 

řešení pozemků k převodu bude zadáno další ocenění znaleckým ústavem GT dle závěrů jejich 

vyjádření z 23.3.2022 pro variantu 9 a těchto upřesnění a doplnění. 

 

S ohledem na zásadní změnu postupu, dle zvolené varianty, bude patrně vhodné opakovaně 

informovat ministerstva a v rámci tohoto i dořešit některé nejasnosti v jejich stanoviscích. 

 

Závěrem je opakovaně třeba podotknout, že se jedná o velmi složitou nejen politickou, ale 

zejména odbornou problematiku, na kterou mohou být různé názory. Přes maximální snahu o 

zajištění všech podkladů pro dobré rozhodnutí nelze nikdy vyloučit, že se prosadí jiné právní 

názory či jiná řešení, ať již soudní či mimosoudní, a je tedy třeba přistupovat nadále k řešení 

tohoto problému s maximální opatrností a kritickým zvažováním předložených podkladů. 

 



 

DODATEK K PRÁVNÍ ANALÝZE Z 17. ÚNORA 2022 

Věc: 
Dodatek k právní analýze z 17. února 2022 věnované převodu 
majetku družstva za symbolické protiplnění 

Autor: 
Glatzová & Co., s.r.o., Mgr. Jindřich Král, JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., 
Mgr. Jan Flídr, Ph.D. 

Zadavatel:  Statutární město Olomouc 

Datum: 24. března 2022 

 

1. ÚVOD 

Pro Statutární město Olomouc jsme vyhotovili právní analýzu věnovanou převodu 

majetku družstva za symbolické protiplnění („Právní analýza“).1  

V návaznosti na projednání Právní analýzy orgány Statutárního města Olomouc jsme 

byli požádáni, abychom se stručně vyjádřili k variantě převodu Spoluvlastnických podílů 

na Statutární město Olomouc na základě kupní smlouvy a možnostem vypořádání 

pohledávky na zaplacení kupní ceny, jak byly navrženy ve stanovisku vypracovaném 

od DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s., IČO: 26849534, 3. března 2022 

(„Stanovisko daňového poradce“, „Varianta prodeje spoluvlastnických podílů“).2  

Dále jsme byli požádáni, abychom se stručně vyjádřili k variantě, dle níž by (i) právní 

forma Družstev byla změněna na akciovou společnost, jejímiž akcionáři by se stali 

stávající členové Družstev, (ii) akcionáři těchto akciových společností by převedli akcie 

na Statutární město Olomouc, které by se tak stalo jejich jediným akcionářem, 

a následně (iii) Statutární město Olomouc rozhodlo o přeměně Družstev formou 

převodu jmění na Statutární město Olomouc jako jediného akcionáře („Varianta změny 

právní formy a následného převodu jmění“). 

Předmětem tohoto dodatku je posouzení odpovědnosti členů představenstev Družstev 

a Správy nemovitostí Olomouc dle zákona o obchodních korporacích při realizaci obou 

variant. 

2. ZÁVĚR 

A. Varianta prodeje spoluvlastnických podílů 

Požadavek péče řádného hospodáře lze mít při převodu věci 

za ekvivalentní protiplnění (cenu obvyklou) zpravidla za naplněný. 

Členové představenstva Družstev musí při rozhodování o uzavření kupní 

smlouvy vážit rizika spojená s převodem Spoluvlastnických podílů, a to 

zejména potenciální (třebaže hypotetické) riziko vzniku povinnosti 

nahradit škodu způsobenou porušením údajné povinnosti převést 

Spoluvlastnický podíl na třetí osobu (nájemníka). 

Uzavření a realizace smluv, na základě kterých by Družstva převáděla 

Spoluvlastnické podíly na Statutární město Olomouc za cenu nižší, než je 

cena obvyklá, by představovaly zastřenou výplatu podílu na zisku a jiných 

 
1 Právní analýza je dostupná na www: www.olomouc.eu/druzstva 
2 Stanovisko daňového poradce je dostupné tamtéž. 
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vlastních zdrojích. Uzavřením takových smluv by členové představenstva 

Družstev porušili požadavek péče řádného hospodáře. 

Pohledávky Družstev na zaplacení kupní ceny za převod 

Spoluvlastnických podílů mohou být (zčásti) započteny proti 

pohledávkám Statutárního města Olomouc na podíl na jiných vlastních 

zdrojích za splnění zákonných podmínek pro rozdělení jiných vlastních 

zdrojů a výplatu podílu na nich. 

B. Varianta změny právní formy a následného převodu jmění 

Tato varianta je možná. Aby členové představenstev Družstev a Správy 

nemovitostí Olomouc dodrželi požadavek péče řádného hospodáře, 

doporučujeme, aby kupní cena za prodej akcií akciových společností 

po změně právní formy odpovídala ceně obvyklé. 

3. UŽITÉ ZKRATKY A VÝCHODISKA  

V tomto dodatku mají termíny a výrazy význam uváděný v čl. 3.1 Právní analýzy.  

Při vypracování tohoto dodatku jsme vycházeli z východisek uvedených v čl. 3.2 Právní 

analýzy.  

4. PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ 

PRODEJ ZA CENU OBVYKLOU 

4.1 Při přijímání rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy, kterou se Družstvo zaváže převést 

Spoluvlastnické podíly na Statutární město Olomouc, se uplatní požadavek péče 

řádného hospodáře (v podrobnostech viz čl. 4.1 až 4.8 Právní analýzy). 

4.2 Požadavek péče řádného hospodáře lze mít při převodu věci za ekvivalentní protiplnění 

(cenu obvyklou) zpravidla za naplněný. Podotýkáme nicméně, že hledisko výše ceny 

samo o sobě nepostačuje k posouzení, zda řádný hospodář dostál předepsané péči. 

Řádný hospodář musí komplexně zvažovat, zda je v zájmu obchodní korporace věc za 

daných podmínek prodat. Není-li tomu tak (například proto, že lze rozumně očekávat 

nárůst ceny, a tedy perspektivně podstatně výhodnější prodej v dohledné budoucnosti), 

bylo by i převod za aktuálně obvyklou cenu možné posoudit jako případně odporující 

takové péči. 

4.3 Členové představenstva Družstev také musí při rozhodování o uzavření kupní smlouvy 

vážit všechny další výhody a nevýhody spojené s převodem Spoluvlastnických podílů, 

a mezi nimi zejména potenciální (třebaže hypotetická) rizika související s převodem 

Spoluvlastnických podílů. Členové představenstva by takto měli především uvážit, zda 

si v kupní smlouvě se Statutárním městem Olomouc nevymínit, že pokud by se třetí 

osoba (nájemník) domohla vůči Družstvu náhrady škody způsobené porušením 

údajné3 povinnosti převést Spoluvlastnický podíl ve výši převyšující kupní cenu 

za příslušný Spoluvlastnický podíl, město takový rozdíl Družstvu doplatí, nebo bude mít 

právo na zpětný prodej příslušného Spoluvlastnického podílu.  

 
3 K tomu viz čl. 3.2 (v) Právní analýzy, kde vycházíme z předpokladu, že Družstva nemají smluvní ani 
zákonnou povinnost převést Spoluvlastnické podíly na nájemníky či jiné třetí osoby. 
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4.4 Nad rámec zadání dodáváme, že protože Spoluvlastnické podíly představují převážnou 

většinu aktiv Družstev, doporučujeme, aby smlouvy o převodu Spoluvlastnických 

podílů byly schváleny členskými schůzemi.4 Protože dle stanov Družstev je předmětem 

jejich činnosti také zajišťování rozvoje bydlení ve městě Olomouc a uzavírání 

a realizace nájemních smluv, doporučujeme stanovy před převodem 

Spoluvlastnického podílu změnit a tato ustanovení vypustit.  

PRODEJ ZA CENU NIŽŠÍ NEŽ OBVYKLOU 

4.5 Jak jsme podrobně vysvětlovali v Právní analýze, nikoli členové představenstva, 

ale členská schůze rozhoduje o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů. Členové 

představenstva družstva při výplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích proto 

zásadně pouze dohlížejí na dodržení legálnosti procesu, resp. naplnění předpokladů 

výplaty (tzv. test insolvence). Jsou-li splněny podmínky pro rozdělení zisku nebo jiných 

vlastních zdrojů a výplatu podílů na nich, musí členové představenstva výplatu provést. 

Nejsou-li naopak tyto podmínky splněny, nesmí členové představenstva jejich výplatu 

provést, třebaže by se na tom usnesli všichni členové družstva (viz čl. 4.15 až 4.19 

Právní analýzy).  

4.6 Pravidla pro rozdělení a výplatu zisku a jiných vlastních zdrojů jsou v praxi začasté 

porušována, resp. obcházena pomoci tzv. skrytých výplat podílu na zisku a jiných 

vlastních zdrojích. Nejflagrantnější případy skrytých výplat podílu na zisku a jiných 

vlastních zdrojích postihuje zákon v § 40 odst. 5 z. o. k. Dle tohoto ustanovení nesmí 

obchodní korporace, až na uvedené výjimky, poskytnout bezúplatné plnění 

společníkovi nebo osobě jemu blízké. Pravidlo však nevyčerpává všechny případy 

skrytých výplat podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích. Poskytuje-li obchodní 

korporace svému členu či osobě jemu blízké plnění, aniž by za ně obdržela 

ekvivalentní protiplnění, je třeba vždy zkoumat, zda taková jednání neobcházejí 

pravidla pro rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů a výplatu podílu na nich. Jsme 

přesvědčeni, že cílem § 40 odst. 5 z. o. k. nebylo založit pravidlo zakazující (výlučně) 

poskytnutí bezúplatného plnění a současně (a contrario) připustit poskytnutí plnění 

hrubě neekvivalentního v neprospěch obchodní korporace. Nenacházíme rozumný 

důvod, proč obchodní korporaci zakazovat darovat svému členu 1 mil. Kč na straně 

jedné, ale současně jí dovolit smíšené darování, při kterém by svému členu převáděla 

věc stejné hodnoty za částku výrazně nižší či jen symbolickou (a tím mu efektivně činila 

dar ve výši vzniklého rozdílu).  

4.7 Uzavření a realizace smluv, na základě kterých by Družstva převáděla 

Spoluvlastnické podíly na Statutární město Olomouc za cenu nižší, než je cena 

obvyklá, by podle našeho názoru představovaly zastřenou výplatu podílu 

na zisku a jiných vlastních zdrojích. Uzavřením a realizací takových smluv by proto 

členové představenstva porušili požadavek péče řádného hospodáře a mohli odpovídat 

za škodu tím způsobenou.  

PODMÍNKY ZAPLACENÍ KUPNÍ CENY 

4.8 Ve Stanovisku daňového poradce jsou jako způsoby zániku pohledávky na zaplacení 

kupní ceny za převod Spoluvlastnických podílů uváděny „úhrada kupní ceny nebo její 

část“ a „zápočet s případnou pohledávkou za převod spoluvlastnických podílů 

 
4 Předloží-li představenstvo kupní smlouvy o převodu Spoluvlastnických podílů ke schválení členské 
schůzi, splní tím povinnost dle § 656 písm. m) z. o. k. (schválení převodu významné části jmění) i § 55 
odst. 2 z. o. k (povinnost notifikovat střet zájmů). 
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nepřeváděných nemovitostí“. Tyto způsoby zániku pohledávky na zaplacení kupní ceny 

nevyžadují další komentář. 

4.9 Jako další možnost zániku pohledávky na zaplacení kupní ceny za převod 

Spoluvlastnických podílů jsou ve Stanovisku daňového poradce uváděny „zápočet 

s výplatou části vlastního kapitálu“ a „zápočet s výplatou podílu na zisku“.  

4.10 Upozorňujeme, že základním předpokladem pro to, aby bylo možné pohledávku 

na zaplacení kupní ceny započíst proti pohledávce na podíl na zisku nebo jiných 

vlastních zdrojích, je vznik posledně uvedené pohledávky. Pohledávka na podíl 

na zisku nebo jiných vlastních zdrojích vzniká členu družstva teprve přijetím rozhodnutí 

o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů členskou schůzí.5 Aby proto pohledávka na 

podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích vznikla (a byl naplněn základní předpoklad 

její objektivní započitatelnosti), musí členská schůze za podmínky splnění 

tzv. bilančních testů (§ 34 odst. 2, § 40 odst. 1 a § 40 odst. 2 z. o. k.) rozhodnout 

o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů. 

4.11 Dle (posledních zveřejněných) účetních závěrek za rok 2020 vykazují obě Družstva 

záporný výsledek hospodaření v řádech nízkých desítek milionů korun českých. 

Nedošlo-li v průběhu roku 2021 k významnému obratu v hospodaření Družstev, 

nemohou členské schůze Družstev rozhodnout o rozdělení zisku za rok 2021.  

4.12 Jestliže bude vytvořen v roce 2022 zisk (zejména díky prodeji Spoluvlastnických podílů 

Statutárnímu městu Olomouc), který lze v souladu s bilančními testy rozdělit mezi členy 

Družstev, může členská schůze v roce 2023 rozhodnout o jeho rozdělení. Budou-li 

splněny podmínky započitatelnosti pohledávky na zaplacení kupní ceny a pohledávky 

na podíl na zisku, může Statutární město Olomouc započíst pohledávku na podíl na 

zisku proti pohledávce na zaplacení kupní ceny či její části. Bude-li v kupní smlouvě 

stanovena splatnost kupní ceny tak, aby mohl být zápočet realizován, aniž by se 

Statutární město Olomouc ocitlo v prodlení (tj. splatnost kupní ceny nastane až 

v průběhu roku 2023, třebaže se Statutární město Olomouc stane vlastníkem 

Spoluvlastnických podílů již v roce 2022), musí členové představenstev Družstev toto 

zohlednit při rozhodování o výši kupní ceny.  

4.13 Jestliže bude vytvořen v roce 2022 zisk, který lze v souladu s bilančními testy rozdělit 

mezi členy Družstev, lze docílit provedení zápočtu (části) pohledávky na zaplacení 

kupní ceny ještě v roce 2022 tím, že Družstva poskytnou svým členům zálohu na podíl 

na zisku. Vytvoří-li Družstva díky převodu Spoluvlastnických podílů zisk, mohou 

členové představenstva Družstev relativně krátce po převodu Spoluvlastnických podílů 

rozhodnout na základě mezitímní účetní závěrky a za splnění bilančních testů o výplatě 

zálohy na podíl na zisku. Rozhodnutí představenstva Družstva o poskytnutí zálohy na 

podíl zisku představuje právní důvod, na jehož základě vzniká závazek, jehož obsahem 

je právo člena Družstva (coby věřitele) na poskytnutí zálohy (pohledávka) a povinnost 

Družstva (coby dlužníka) zálohu poskytnout (dluh).6 Budou-li proto splněny podmínky 

započitatelnosti pohledávky na zaplacení kupní ceny a pohledávky na zálohu na podíl 

na zisku, může Statutární město Olomouc třeba i relativně krátce po uzavření kupní 

smlouvy započíst pohledávku na zálohu na podíl na zisku proti pohledávce na 

zaplacení kupní ceny.7 Doporučujeme, aby Statutární město Olomouc jako člen 

 
5 Srov. usnesení Nejvyššího soudu z 28. 7. 2021, sp. zn, 22 Cdo 220/2021-II, nebo rozsudek z 9. 3. 
2022, sp. zn. 27 Cdo 3330/2020. 
6 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu z 9. 3. 2022, sp. zn. 27 Cdo 3330/2020. 
7 Dodáváme, že aby si mohli příjemci zálohu ponechat, musí hospodaření Družstev skončit v roce 2022 
s takovým výsledkem, který by umožnil zisk či jiné vlastní zdroje rozdělit ve stejném rozsahu, jaký byl 
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Družstev s většinou hlasů udělil představenstvům Družstev pokyn, aby zálohu na podíl 

na zisku vyplatila (viz čl. 5.12 Právní analýzy). Záloha na podíl na zisku by měla být 

vyplacena ve stejném poměru, v jakém se členové Družstva podílí na zisku.8 Na rozdíl 

od započtení pohledávky na zaplacení kupní ceny proti pohledávce na podíl na zisku 

(výše čl. 4.12) může nastat splatnost kupní ceny při uvažovaném zápočtu proti 

pohledávce na zálohu na podíl na zisku relativně krátce po uzavření kupní smlouvy. 

Členové představenstev Družstev proto nemusí zvažovat, jak při rozhodování o výši 

kupní ceny zohlednit časovou hodnotu peněz (viz opět výše čl. 4.12). 

4.14 Dle nám poskytnutých informací vložilo Statutární město Olomouc do (i) Družstva Jižní 

další členský vklad ve výši 95.622.836 Kč a (ii) Družstva Jiráskova další členský vklad 

ve výši 36.023.333 Kč.9 Je proto třeba posoudit, zda lze tuto částku vrátit Statutárnímu 

městu Olomouc nebo zda ji lze případně rozdělit mezi členy Družstev. 

4.15 Družstva by mohla vrátit další členský vklad Statutárnímu městu Olomouc, pokud by 

tak bylo dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu (§ 572 odst. 2 z. o. k.). 

Pro přípravu Právní analýzy jsme obdrželi (i) smlouvu o poskytnutí dalšího členského 

vkladu ve výši 3 mil. Kč uzavřenou dne 17.12.2003 mezi Statutárním městem Olomouc 

a Družstvem Jiráskova, a (ii) smlouvu o poskytnutí dalšího členského vkladu ve výši 

12 mil. Kč uzavřenou dne 17.12.2003 mezi Statutárním městem Olomouc a Družstvem 

Jižní. Ani jedna z těchto smluv neurčuje, že Statutární město Olomouc má právo 

požadovat vrácení dalšího členského vkladu. Předpokládáme, že ani zbylé smlouvy 

o poskytnutí dalšího členského vkladu uzavřené mezi Statutárním městem Olomouc 

a Družstvy takové právo nezakládají. 

4.16 Dle nám poskytnutých informací již Statutární město Olomouc další členské vklady 

do Družstev vložilo (pohledávky Družstev na poskytnutí dalších členských vkladů 

zanikly započtením). Závazky ze smluv o poskytnutí dalších členských vkladů tak byly 

zcela splněny (došlo k naplnění / „konzumaci“ smluv, které tento závazek založily). 

Protože závazek ze smlouvy o poskytnutí dalšího členského vkladu již neexistuje 

(zanikl splněním), nelze uzavřít dohodu u jeho změně, na základě které by 

Statutárnímu městu Olomouc bylo založeno právo na vrácení dalších členských 

vkladů.10 Statutární město Olomouc proto nemůže dosáhnout vrácení celé částky 

dalšího členského vkladu. 

4.17 Vlastní zdroje tvořené dalšími členskými vklady představují podle našeho názoru 

disponibilní vlastní zdroje. Za podmínky, že budou stanovy Družstev doplněny 

o ustanovení11, dle něhož mají členové právo na podíl na jiných vlastních zdrojích, 

 
zálohově vyplacen, a členové Družstva v roce 2023 na základě řádné účetní závěrky za rok 2022 také 
rozhodnout o takovém rozdělení. 
8 Dle čl. 14 odst. 2 stanov Družstev platí, že podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí 
poměrem výše jeho splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech členů. Dle nám dostupných 
informacích o výši dalších členských vkladů připadá Statutárnímu městu Olomouc cca 99% zisku 
určeného členskou schůzi k rozdělení (k tomu dále v textu). 
9 V účetnictví obou Družstev jsou další členské vklady zachyceny v položce ostatních kapitálových 
fondů. 
10 Srov. (v obecné rovině) např. usnesení Nejvyššího soudu z 12. 10. 2006, sp. zn. 29 Odo 331/2006, 
publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 70/2007, či jeho rozsudek z 27. 10. 
2011, sp. zn. 29 Cdo 2104/2010, anebo rozsudky Nejvyššího správní soudu z 31. 7. 2007, sp. zn. 8 Afs 
120/2005, či z 7. 10. 2009, sp. zn. 1 Afs 76/2009. 
11 Stanovy doporučujeme doplnit tak, že čl. 6 odst. 4 bude znít: „Podílet se na zisku a jiných vlastních 
zdrojích, které se na základě usnesení členské schůze rozdělují mezi členy.“ Dále doporučujeme doplnit 
stanovy Družstev na dalších místech, která upravují pravidla týkající se rozdělení zisku, tak, aby se 
ustanovení vztahovala také na jiné vlastní zdroje (viz například čl. 14 či čl. 16 odst. 6 písm. d). 
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proto mohou členské schůze Družstev rozhodnout o rozdělení jiných vlastních zdrojů 

vytvořených dalšími členskými vklady.12 Jiné vlastní zdroje by se tehdy rozdělovaly 

mezi členy v poměru jejich splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu ke 

splacenému základnímu kapitálu družstva (§ 586 odst. 2 z. o. k.). Dle nám dostupných 

informací se ostatní členové Družstev podílí na základním kapitálu pouze základními 

členskými vklady ve výši 25 tis. Kč. Většina vlastních zdrojů vytvořených dalšími 

členskými vklady (cca 99 %13) by proto byla rozdělena ve prospěch Statutárního města 

Olomouc.  

4.18 Ustanovení družstevního práva neobsahují zvláštní pravidla pro ochranu věřitelů při 

rozdělování dalších členských vkladů (jako je tomu u snižování základního členského 

vkladu). Rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů vytvořených dalšími členskými vklady 

lze proto podle našeho názoru přijmout za podmínek § 34 a § 40 z. o. k. O rozdělení 

proto rozhoduje členská schůze a při určení částky určené k rozdělení se aplikují 

bilanční testy upravené v § 34 odst. 2, § 40 odst. 1 a § 40 odst. 2 z. o. k.14 

Dle (posledních zveřejněných) účetních závěrek za rok 2020 proto Družstvo Jižní 

mohlo rozdělit jiné vlastní zdroje nejvýše v rozsahu 67,9 mil. Kč a Družstvo Jiráskova 

ve výši 17,7 mil. Kč. 

4.19 Po naplnění výše uvedených podmínek proto mohly členské schůze Družstev podle 

stavu účetních závěrek za rok 2020 rozhodnout o rozdělení jiných vlastních zdrojů tak, 

že by Statutárnímu městu Olomouc vznikly pohledávky na podíl na jiných vlastních 

zdrojích ve výši cca 67 mil. Kč (Družstvo Jižní) a cca 17 mil. Kč (Družstvo Jiráskova).  

4.20 Částka jiných vlastní zdrojů, kterou lze rozdělit v roce 2022, závisí na stavu účetní 

závěrky za rok 2021. Rozhodnou-li členské schůze za splnění výše uvedených 

předpokladů o rozdělení jiných vlastních zdrojů a budou-li splněny podmínky 

započitatelnosti pohledávek na zaplacení kupní ceny a pohledávek na jiné vlastní 

zdroje (zejména nezpůsobí-li výplata jiných vlastních zdrojů Družstvům úpadek), může 

Statutární město Olomouc své pohledávky započíst.  

4.21 Upozorňujeme, že popsaným rozdělením dalších členských vkladů se zčásti narovná 

poměr, jakým se členové Družstev podílejí na základním kapitálu a v jakém poměru je 

mezi ně rozdělován také podíl na zisku a likvidačním zůstatku (viz čl. 14 odst. 3 a 21.4 

stanov Družstev).  

 
12 Dle § 586 odst. 1 z. o. k. mají členové družstev právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích za 
podmínky, že tak určí stanovy. Stanovy Družstev zakládají pouze právo členů na podíl na zisku (čl. 6 
odst. 4 stanov obou Družstev). Aby proto mohly být jiné vlastní zdroje mezi členy rozděleny, musí být 
tato možnost ve stanovách zakotvena. Protože Statutární město Olomouc má devět hlasů a ostatní dva 
členové pouze po jednom hlasu (čl. 16 odst. 8 stanov), může být taková změna stanov prosazena pouze 
hlasy Statutárního města Olomouc. 
13 V Družstvu Jižní se dle nám dostupných informací podílí Statutární město Olomouc, Správa 
nemovitostí Olomouc a Družstvo Jiráskova na základním kapitálu následujícími vklady: 95.647.836 : 
25.000 : 25.000. V Družstvu Jiráskova se dle nám dostupných informací podílí Statutární město 
Olomouc, Správa nemovitostí Olomouc a Družstvo Jižní na základním kapitálu následujícími vklady: 
36.048.333 : 25.000 : 25.000. V těchto poměrech by se mezi členy rozdělovala částka jiných vlastních 
zdrojů. 
14 Takto rovněž implicitně důvodová zpráva k zákonu č. 33/2020 Sb., ve zvláštní části věnované § 34 
odst. 5 z. o. k., kde se uvádí, že pravidla pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů se neuplatní u 
snižování základního členského vkladu. Odlišně J. Lasák a J. Dědič, dle nichž se § 34 odst. 5 z. o. k. 
uplatní také při snižování dalších členských vkladů (srov. LASÁK, J., DĚDIČ, J. in LASÁK, J., DĚDIČ, 
J., POKORNÁ, J. ČÁP, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2021, komentář k § 34, část komentáře k odstavci 5).  
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5. ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY DRUŽSTEV A NÁSLEDNÝ PŘEVOD JMĚNÍ 

5.1 Varianta změny právní formy a následného převodu jmění je možná.15 Není nám 

známa okolnost, která by v tomto konkrétním případě změně právní formy Družstev 

a převodu jmění na Statutární město Olomouc bránila.  

5.2 Aby členové představenstev Družstev a Správy nemovitostí Olomouc dodrželi 

požadavek péče řádného hospodáře, doporučujeme, aby kupní cena za prodej akcií 

nově vzniklých akciových společností odpovídala ceně obvyklé.16 Upozorňujeme také, 

že v důsledku převodu jmění nesmí na Statutární město Olomouc přejít povinnost, 

ke které se Statutární město Olomouc nemůže zavázat (srov. zákaz ručení dle § 38 

odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Údajná17 

povinnost, dle níž jsou Družstva povinna převést Spoluvlastnické podíly na třetí osoby, 

není povinností, která by na Statutární město Olomouc nemohla přejít. Bude-li proto 

povinnost převést Spoluvlastnický podíl na třetí osobu v okamžiku převodu jmění 

existovat, bude z ní Statutární město Olomouc jako přejímající společník zavázáno. 

 

Závěry uvedené v tomto stanovisku představují názory jeho autorů, a nelze tak vyloučit, 

že příslušné orgány veřejné moci při posuzování uvedených otázek mohou dospět k závěrům 

odlišným. Toto stanovisko je vypracováno pro vnitřní potřeby Statutárního města Olomouc. 

Jakékoli užití tohoto vyjádření ve vztahu k třetím osobám podléhá předchozímu souhlasu 

některého z jednatelů advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o. 

 

Glatzová & Co. 

 
15 Převod jmění představuje zjednodušeně řečeno proces, v jehož rámci dochází k zániku společnosti 
(zde akciových společností po změně právní formy) a převodu jejího veškerého jmění na společníka 
(zde Statutární město Olomouc). Převodu jmění musí předcházet změna právních forem Družstev, 
neboť zrušení družstva s převodem jmění zákon zakazuje (viz § 337 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů). Fúzi obchodní korporace 
a obce právní předpisy neumožňují.  
16 Pohledávky na zaplacení kupní ceny, které takto vzniknou akciovým společnostem (původně 
Družstvům), po převodu jmění na Statutární město Olomouc zaniknou splynutím. Pohledávka na 
zaplacení kupní ceny Správy nemovitostí Olomouc však bude muset být zaplacena nebo jinak přivozen 
její zánik.  
17 K tomu viz čl. 3.2 (v) Právní analýzy, kde vycházíme z předpokladu, že Družstva nemají smluvní ani 
zákonnou povinnost převést Spoluvlastnické podíly na nájemníky či jiné třetí osoby. 
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Praha 23. 3. 2022 

Vážení, 

 

níže Vám zasíláme naše vyjádření ve věci převodů spoluvlastnických podílů na bytových domech připadajících 

na Statutární město Olomouc, Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova, které byly předmětem cenové 

studie „Analýza obvyklé ceny bytů (včetně jejích případných úprav) v podílovém spoluvlastnictví Statutárního města 

Olomouc a Družstva Olomouc, Jiráskova, resp. v podílovém spoluvlastnictví Statutárního města Olomouc a Družstva 

Olomouc, Jižní ve více variantách“ ze dne 24. 11. 2021 (dále také jen „Cenová studie“), a to v návaznosti na komunikaci 

proběhlou v posledním týdnu a zejména potom na rozhodnutí zastupitelstva města Olomouc ze dne 7. 3. 2022 (dále 

také „Rozhodnutí“).  

V uvedeném Rozhodnutí jsou řešeny dvě možné varianty řešení převodů. 

V první variantě se předpokládá převod spoluvlastnického podílu připadajícího na Statutární město Olomouc na 

zájemce nezávisle na prodeji podílu družstev (dále také „Varianta 9“ dle Rozhodnutí). Pro tyto účely převodu je 

požadováno stanovení obvyklé ceny bytových jednotek, od které by dále byly uplatněny odchylky od ceny obvyklé, 

resp. zda lze vycházet z hodnot vyplývajících z Cenové studie, případně jejich úpravy pomocí koeficientu. 

Druhá varianta je uvažována pro situaci, kdy by byly spoluvlastnické podíly družstev na bytových domech převedeny 

na Statutární město Olomouc, které by následně uskutečnilo samostatně převod bytových jednotek na zájemce (dále 

také „Varianta 4“). 

Pro účely Varianty 4 je potom požadována aktualizace ocenění spoluvlastnických podílů Družstva Olomouc, Jižní 

a Družstva Olomouc, Jiráskova na předmětných bytových domech. 

http://www.grantthornton.cz/
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Pro zvažovanou Variantu 9, která kalkuluje s přednostním prodejem (resp. převodem) přibližně 2/3 podílů připadající 

na Statutární město Olomouc, dle našeho názoru, není Cenová studie, resp. její závěry bez dalšího využitelná, neboť 

například v případě kalkulace jednotlivých korekcí je na vlastnictví jednotlivých bytových jednotek nahlíženo 

bez podílového spoluvlastnictví a na celkový koncept vypořádání je nahlíženo jako na jeden projekt. Platí tak například, 

že dle Cenové studie byla akontace přepočítávána k datu Cenové studie následovně: „Výše částky skutečně zaplacené 

akontace byla upravena na současnou cenovou úroveň, a to na základě vztahu skutečně zaplacené akontace, budoucí 

kupní ceny uvedené v budoucí kupní smlouvě a současné obvyklé ceny jednotlivých bytových jednotek“, přičemž tato 

metodika mohla být uplatněna za předpokladu nahlížení na projekt jako na jeden celek, což ovšem nyní není. Proto 

nelze jednoduše akontaci odečíst od přibližně 2/3 podílu Statutárního města Olomouc – nelze přeci zvyšovat 

(valorizovat) celou část akontace, když přechází pouze přibližně 2/3 podílu na jednotlivých bytových jednotkách. Tím 

spíše, že i po zmiňované revizi akontací jejich část přináleží družstvům (jak předpokládáme). 

Co se týká obvyklé ceny (před odpočtem případných korekcí) přibližně 2/3 podílů (u jednotlivých nemovitostí se daný 

podíl mírně liší) připadající na Statutární město Olomouc, tak její výši lze z Cenové studie odvodit, přičemž došlo-li by 

k prodeji daných spoluvlastnických podílů na třetí osoby lze v případě oceňovatelské praxe standardně uvažovat s tzv. 

diskontem za podílové vlastnictví, který dle odborných studií bývá uvažován v úrovni alespoň 15 %. Zde je třeba 

zdůraznit, že takto odvozená obvyklá cena je časově vztažena k datu ocenění v Cenové studii. 

V případě zvažované Varianty 4, která předpokládá převod spoluvlastnických podílů Družstva Olomouc, Jižní 

a Družstva Olomouc, Jiráskova na Statutární město Olomouc, dále na základě Vašeho požadavku uvádíme, že aktuální 

obvyklá cena vybraných bytových jednotek, které připadají na Družstvo Olomouc, Jižní činí 272 239 083 Kč viz Příloha 

č. 1 a Družstvo Olomouc, Jiráskova činí 140 905 473 Kč viz Příloha č. 2. Bytové jednotky, které jsou zahrnuty do výše 

uvedených částek, byly vybrány na základě Vašeho požadavku ze dne 17. 3. 2022. Pro potřeby kalkulace výše 

uvedených obvyklých cen byla provedena komplexní porovnávací analýza. Dále byly v propočtu výše uvedených 

obvyklých cen zohledněny hodnoty příslušných pozemků náležících k jednotlivým bytovým jednotkám, a to v souladu 

s aktuální cenovou mapou platnou pro rok 2022. 

K časové platnosti tohoto vyjádření uvádíme, že považujeme za relevantní platnost Varianty 4 v délce 3 měsíce, s 

ohledem na aktuální vývoj trendu růstu hodnoty rezidenčních nemovitostí, jak je uvedeno v Cenové studii. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. 

 

S pozdravem 

 

 

Grant Thornton Appraisal services a.s.
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Příloha č. 1 Obvyklé ceny podílů vybraných bytových jednotek připadajících na Družstvo Olomouc, Jižní 

Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jižní 

Topolová 1 419/1 1 196 372 

Topolová 1 419/2 1 367 577 

Topolová 1 419/3 1 559 409 

Topolová 1 419/4 1 022 295 

Topolová 1 419/5 740 053 

Topolová 1 419/6 666 714 

Topolová 1 419/7 1 124 524 

Topolová 1 419/8 1 231 438 

Topolová 1 419/9 1 188 121 

Topolová 1 419/10 951 179 

Topolová 1 419/11 695 605 

Topolová 1 419/12 777 833 

Topolová 1 419/13 1 165 431 

Topolová 1 419/14 1 309 821 

Topolová 1 419/15 1 681 109 

Topolová 1 419/16 1 020 072 

Topolová 1 419/17 666 714 

Topolová 1 419/18 782 278 

Topolová 1 419/19 1 006 738 

Topolová 1 419/20 1 179 870 

Topolová 1 419/21 1 220 087 

Topolová 1 419/22 977 847 

Topolová 1 419/23 768 944 

Topolová 1 419/24 1 171 194 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jižní 

Topolová 1 419/25 1 192 247 

Topolová 1 419/26 1 256 190 

Topolová 1 419/27 1 608 914 

Topolová 1 419/28 955 623 

Topolová 1 419/30 726 718 

Topolová 1 419/31 993 404 

Topolová 1 419/32 1 150 992 

Topolová 1 419/33 1 173 682 

Topolová 1 419/34 1 002 294 

Topolová 1 419/35 844 504 

Topolová 1 419/36 1 181 933 

Topolová 2 422/1 1 191 241 

Topolová 2 422/2 1 357 381 

Topolová 2 422/3 1 129 784 

Topolová 2 422/4 660 818 

Topolová 2 422/5 1 137 986 

Topolová 2 422/6 1 433 247 

Topolová 2 422/7 576 835 

Topolová 2 422/8 974 652 

Topolová 2 422/10 1 336 877 

Topolová 2 422/11 1 111 678 

Topolová 2 422/12 576 835 

Topolová 2 422/13 1 240 507 

Topolová 2 422/14 747 012 

Topolová 2 422/15 1 263 062 

Topolová 2 422/16 576 835 

Topolová 2 422/17 1 054 215 

Topolová 2 422/18 1 127 734 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jižní 

Topolová 2 422/19 1 336 877 

Topolová 2 422/20 974 652 

Topolová 2 422/21 576 835 

Topolová 2 422/22 1 234 355 

Topolová 2 422/23 828 786 

Topolová 2 422/24 1 230 255 

Topolová 2 422/25 669 659 

Topolová 2 422/26 1 111 678 

Topolová 2 422/27 1 160 540 

Topolová 2 422/28 1 390 189 

Topolová 2 422/29 1 076 316 

Topolová 2 422/30 576 835 

Topolová 2 422/31 1 306 121 

Topolová 2 422/32 753 642 

Topolová 2 422/33 1 230 255 

Topolová 2 422/34 651 978 

Topolová 2 422/35 1 076 316 

Topolová 4 421/1 1 537 868 

Topolová 4 421/2 634 316 

Topolová 4 421/3 808 919 

Topolová 4 421/4 570 221 

Topolová 4 421/5 627 685 

Topolová 4 421/6 952 579 

Topolová 4 421/7 906 166 

Topolová 4 421/8 707 251 

Topolová 4 421/9 1 338 970 

Topolová 4 421/10 1 355 374 

Topolová 4 421/11 764 715 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jižní 

Topolová 4 421/12 906 166 

Topolová 4 421/13 952 579 

Topolová 4 421/15 621 055 

Topolová 4 421/16 959 209 

Topolová 4 421/17 912 796 

Topolová 4 421/18 707 251 

Topolová 4 421/19 1 338 970 

Topolová 4 421/20 1 254 900 

Topolová 4 421/21 713 881 

Topolová 4 421/22 855 332 

Topolová 4 421/23 1 025 514 

Topolová 4 421/24 627 685 

Topolová 4 421/25 570 221 

Topolová 4 421/26 952 579 

Topolová 4 421/27 963 630 

Topolová 4 421/28 656 418 

Topolová 4 421/30 1 343 071 

Topolová 4 421/31 707 251 

Topolová 4 421/32 963 630 

Topolová 4 421/33 952 579 

Topolová 4 421/35 636 526 

Topolová 4 421/36 952 579 

Topolová 4 421/37 906 166 

Topolová 4 421/38 656 418 

Topolová 4 421/39 1 355 374 

Topolová 6 420/1 1 535 428 

Topolová 6 420/2 572 297 

Topolová 6 420/3 1 318 131 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jižní 

Topolová 6 420/4 676 150 

Topolová 6 420/5 1 238 182 

Topolová 6 420/6 620 909 

Topolová 6 420/7 1 031 902 

Topolová 6 420/9 1 334 530 

Topolová 6 420/10 1 049 579 

Topolová 6 420/11 665 102 

Topolová 6 420/12 1 270 981 

Topolová 6 420/13 676 150 

Topolová 6 420/14 1 225 882 

Topolová 6 420/15 572 297 

Topolová 6 420/16 1 018 644 

Topolová 6 420/17 1 150 033 

Topolová 6 420/18 1 379 630 

Topolová 6 420/19 1 049 579 

Topolová 6 420/20 634 167 

Topolová 6 420/21 1 281 231 

Topolová 6 420/22 755 697 

Topolová 6 420/23 1 225 882 

Topolová 6 420/24 713 714 

Topolová 6 420/26 1 160 061 

Topolová 6 420/27 1 346 830 

Topolová 6 420/28 1 049 579 

Topolová 6 420/29 673 940 

Topolová 6 420/30 1 334 530 

Topolová 6 420/31 740 229 

Topolová 6 420/32 1 246 382 

Topolová 6 420/34 970 032 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jižní 

Topolová 6 420/35 1 150 033 

Topolová 7 2 1 727 598 

Topolová 7 3 680 351 

Topolová 7 4 597 638 

Topolová 7 5 1 104 466 

Topolová 7 6 662 924 

Topolová 7 8 1 062 005 

Topolová 7 10 1 529 774 

Topolová 7 11 1 523 856 

Topolová 7 12 708 085 

Topolová 7 14 988 619 

Topolová 7 15 753 491 

Topolová 7 16 669 306 

Topolová 7 17 1 057 832 

Topolová 7 18 1 061 269 

Topolová 7 19 733 120 

Topolová 7 20 1 492 896 

Topolová 7 21 1 470 587 

Topolová 7 22 732 138 

Topolová 7 23 1 183 005 

Topolová 7 24 1 119 438 

Topolová 7 25 659 734 

Topolová 7 26 659 734 

Topolová 7 27 1 106 920 

Topolová 7 28 978 065 

Topolová 7 29 790 306 

Topolová 7 30 1 565 970 

Topolová 7 31 1 467 627 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jižní 

Topolová 7 32 790 306 

Topolová 7 33 1 033 289 

Topolová 7 35 760 118 

Topolová 7 36 782 207 

Topolová 7 37 1 051 942 

Topolová 7 38 1 110 602 

Topolová 7 39 790 306 

Topolová 9 424/1 1 018 849 

Topolová 9 424/2 1 380 832 

Topolová 9 424/3 488 976 

Topolová 9 424/4 1 131 858 

Topolová 9 424/5 580 303 

Topolová 9 424/6 1 040 039 

Topolová 9 424/7 488 976 

Topolová 9 424/8 833 352 

Topolová 9 424/9 1 040 739 

Topolová 9 424/10 1 151 282 

Topolová 9 424/11 903 750 

Topolová 9 424/13 1 082 417 

Topolová 9 424/15 1 054 165 

Topolová 9 424/16 544 152 

Topolová 9 424/17 875 210 

Topolová 9 424/18 1 029 444 

Topolová 9 424/19 1 202 489 

Topolová 9 424/20 875 210 

Topolová 9 424/21 576 497 

Topolová 9 424/22 1 112 435 

Topolová 9 424/23 635 478 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jižní 

Topolová 9 424/24 1 064 760 

Topolová 9 424/25 557 471 

Topolová 9 424/26 911 360 

Topolová 9 424/27 1 040 739 

Topolová 9 424/28 1 168 940 

Topolová 9 424/29 901 847 

Topolová 9 424/30 488 976 

Topolová 9 424/31 1 100 075 

Topolová 9 424/32 580 303 

Topolová 9 424/33 1 105 372 

Topolová 9 424/34 557 471 

Topolová 9 424/35 901 847 

Rumunská 11 789/2 1 015 453 

Rumunská 11 789/3 1 103 028 

Rumunská 11 789/4 754 813 

Rumunská 11 789/6 1 115 539 

Rumunská 11 789/7 1 282 321 

Rumunská 11 789/8 1 605 737 

Rumunská 11 789/9 1 501 714 

Rumunská 11 789/10 1 061 035 

Rumunská 11 789/11 1 641 673 

Rumunská 11 789/12 986 262 

Rumunská 11 789/13 1 134 305 

Rumunská 11 789/14 660 983 

Rumunská 11 789/15 1 308 799 

Rumunská 11 789/16 2 123 962 

Rumunská 11 789/17 1 108 318 

Rumunská 11 789/18 1 305 016 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jižní 

Rumunská 11 789/19 813 197 

Rumunská 11 789/20 758 983 

Rumunská 11 789/21 1 081 839 

Rumunská 11 789/22 1 373 104 

Rumunská 11 789/23 1 634 107 

Rumunská 11 789/24 1 401 474 

Rumunská 11 789/25 1 401 474 

Rumunská 11 789/26 1 673 825 

Rumunská 11 789/27 986 262 

Rumunská 11 789/28 1 067 581 

Rumunská 11 789/29 1 013 369 

Rumunská 11 789/30 1 325 821 

Rumunská 11 789/31 2 027 503 

Rumunská 11 789/32 1 212 342 

Rumunská 11 789/33 1 301 234 

Rumunská 11 789/35 773 580 

Rumunská 11 789/36 1 130 135 

Rumunská 11 789/37 1 308 799 

Rumunská 11 789/38 1 634 107 

Rumunská 11 789/39 1 467 671 

Rumunská 11 789/40 1 448 758 

Rumunská 11 789/41 1 607 629 

Rumunská 11 789/42 980 006 

Rumunská 11 789/43 1 067 581 

Rumunská 11 789/44 1 013 369 

Rumunská 11 789/45 1 325 821 

Rumunská 11 789/46 2 167 462 

Rumunská 11 789/47 1 081 839 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jižní 

Rumunská 11 789/48 1 295 560 

Rumunská 11 789/49 888 262 

Rumunská 11 789/50 773 580 

Rumunská 11 789/51 1 130 135 

Rumunská 11 789/52 1 503 606 

Rumunská 11 789/53 1 813 783 

Rumunská 11 789/55 1 422 279 

Rumunská 11 789/56 1 702 195 

Rumunská 11 789/57 986 262 

Rumunská 11 789/58 1 071 751 

Rumunská 11 789/59 1 109 284 

Rumunská 11 789/60 1 320 147 

Družstvo Olomouc, Jižní celkem 258 272 239 083 

Zdroj: Vlastní zpracování, katastr nemovitostí 
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Příloha č. 2 Obvyklé ceny podílů vybraných bytových jednotek připadajících na Družstvo Olomouc, Jiráskova 

Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jiráskova 

Sladkovského 1 1183/1 1 189 379 

Sladkovského 1 1183/2 1 960 148 

Sladkovského 1 1183/3 1 186 848 

Sladkovského 1 1183/4 1 718 613 

Sladkovského 1 1183/5 890 769 

Sladkovského 1 1183/6 1 186 848 

Sladkovského 1 1183/7 1 665 197 

Sladkovského 1 1183/8 885 708 

Sladkovského 1 1183/9 1 504 947 

Sladkovského 1 1183/10 2 097 172 

Sladkovského 1A 1184/1 1 294 836 

Sladkovského 1A 1184/2 1 558 925 

Sladkovského 1A 1184/3 983 070 

Sladkovského 1A 1184/4 983 070 

Sladkovského 1A 1184/5 1 538 170 

Sladkovského 1A 1184/6 1 558 925 

Sladkovského 1A 1184/7 983 070 

Sladkovského 1A 1184/8 990 613 

Sladkovského 1A 1184/9 1 538 170 

Sladkovského 1A 1184/10 1 558 925 

Sladkovského 1A 1184/11 983 070 

Sladkovského 1A 1184/12 983 070 

Sladkovského 1A 1184/13 2 497 509 

Sladkovského 1A 1184/14 2 492 896 

Sladkovského 1B 1185/1 1 264 276 

Sladkovského 1B 1185/2 895 742 

Sladkovského 1B 1185/3 895 742 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jiráskova 

Sladkovského 1B 1185/4 793 372 

Sladkovského 1B 1185/5 793 372 

Sladkovského 1B 1185/6 1 274 513 

Sladkovského 1B 1185/7 795 931 

Sladkovského 1B 1185/8 793 372 

Sladkovského 1B 1185/9 778 016 

Sladkovského 1B 1185/10 790 812 

Sladkovského 1B 1185/11 908 539 

Sladkovského 1B 1185/12 1 282 191 

Sladkovského 1B 1185/13 793 372 

Sladkovského 1B 1185/14 793 372 

Sladkovského 1B 1185/15 790 812 

Sladkovského 1B 1185/16 790 812 

Sladkovského 1B 1185/17 908 539 

Sladkovského 1B 1185/18 1 261 717 

Sladkovského 1B 1185/19 1 544 686 

Sladkovského 1B 1185/20 2 374 631 

Sladkovského 1C 1 1 028 468 

Sladkovského 1C 2 1 166 019 

Sladkovského 1C 3 1 154 069 

Sladkovského 1C 4 977 008 

Sladkovského 1C 5 1 321 032 

Sladkovského 1C 6 1 321 032 

Sladkovského 1C 7 1 153 338 

Sladkovského 1C 9 1 217 479 

Sladkovského 1C 10 1 321 032 

Sladkovského 1C 11 927 011 

Sladkovského 1C 12 1 098 463 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jiráskova 

Sladkovského 1C 13 1 176 993 

Sladkovského 1C 14 1 181 629 

Sladkovského 1D 2 984 569 

Sladkovského 1D 3 1 154 069 

Sladkovského 1D 4 1 156 507 

Sladkovského 1D 5 1 321 032 

Sladkovského 1D 6 1 321 032 

Sladkovského 1D 7 1 153 338 

Sladkovského 1D 8 1 153 338 

Sladkovského 1D 9 1 321 032 

Sladkovského 1D 10 1 321 032 

Sladkovského 1D 11 1 097 244 

Sladkovského 1D 12 1 098 463 

Sladkovského 1D 13 994 079 

Sladkovského 1D 14 1 181 629 

Sladkovského 1E 3 1 154 069 

Sladkovského 1E 4 1 156 507 

Sladkovského 1E 5 1 217 479 

Sladkovského 1E 6 1 321 032 

Sladkovského 1E 7 973 838 

Sladkovského 1E 9 1 321 032 

Sladkovského 1E 10 1 161 386 

Sladkovského 1E 11 1 097 244 

Sladkovského 1E 12 928 231 

Sladkovského 1E 13 1 176 993 

Sladkovského 1E 14 1 181 629 

Jiráskova 10 1 929 503 

Jiráskova 10 2 911 380 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jiráskova 

Jiráskova 10 3 1 317 789 

Jiráskova 10 4 977 915 

Jiráskova 10 5 1 321 016 

Jiráskova 10 6 893 008 

Jiráskova 10 7 2 176 018 

Jiráskova 10A 1 1 341 105 

Jiráskova 10A 2 1 317 845 

Jiráskova 10A 3 1 282 254 

Jiráskova 10A 4 971 541 

Jiráskova 10A 5 971 541 

Jiráskova 10A 6 1 282 005 

Jiráskova 10A 7 1 282 005 

Jiráskova 10A 8 970 045 

Jiráskova 10A 9 971 541 

Jiráskova 10A 11 2 058 133 

Jiráskova 10A 12 2 058 133 

Jiráskova 10B 1 930 577 

Jiráskova 10B 2 857 751 

Jiráskova 10B 3 1 319 311 

Jiráskova 10B 4 998 182 

Jiráskova 10B 5 1 322 542 

Jiráskova 10B 6 1 003 899 

Jiráskova 10B 7 2 178 761 

Jiráskova 10C 1 1 359 971 

Jiráskova 10C 3 1 353 194 

Jiráskova 10C 4 1 179 403 

Jiráskova 10C 5 1 315 023 

Jiráskova 10C 6 1 352 968 
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Bytový dům Bytová jednotka Družstvo Olomouc, Jiráskova 

Jiráskova 10C 8 1 314 797 

Jiráskova 10C 9 1 791 610 

Jiráskova 10C 10 1 850 563 

Družstvo Olomouc, Jiráskova celkem  113 140 905 473 
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Statutární město Olomouc 
Družstvo Jiráskova 
Družstvo Jižní 
Správa nemovitostí Olomouc a.s. 
 
V Olomouci dne 25. 3. 2022 
 
Věc: Aktualizace předpokládané daňové povinnosti při prodeji spoluvlastnických podílů 

Družstev Jiráskova a Jižní (dále jen „Družstva“) Statutárnímu městu Olomouc (dále 
jen „SMOL“) za cenu obvyklou 

 
V případě převodu spoluvlastnických podílů bytových jednotek z Družstev na SMOL se jedná o 
převod mezi spojenými osobami, a musí být při výpočtu daňové povinnosti Družstev zohledněna 
obvyklá cena převáděného majetku (dle § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(dále jen „ZDP“)). Pokud bychom vycházeli z ceny obvyklé uvedené v posledním znaleckém 
posudku vypracované společností Grant Thornton ze dne 23. 3. 2022(cca 413 mil. Kč), tak po 
zohlednění aktualizovaných daňových zůstatkových cen lze očekávat daňovou povinnost 
Družstev ve výši minimálně 67 mil. Kč. Vzhledem k vývoji cen na trhu nemovitostí lze 
očekávat, že cena obvyklá může nadále růst, což bude mít za následek vyšší daňovou povinnost 
Družstev. 
 
Při prodeji spoluvlastnických podílů Družstev na SMOL vznikne městu závazek ve výši kupní 
ceny, kterou bude možné vypořádat jedním z následujících způsobů, případně jejich kombinací: 

- Úhrada kupní ceny nebo její části 
- Zápočet s výplatou podílu na zisku Družstev (může se jednat i o zálohu na podíl na zisku) 
- Zápočet s výplatou části vlastního kapitálu Družstev 
- Zápočet s případnou pohledávkou za převod spoluvlastnických podílů nepřeváděných 

nemovitostí (např. vybrané byty, bytový dům Peškova 2) 
 
Dle předběžných propočtů by mělo stačit finančně uhradit kupní cenu jen ve výši daňové 
povinnosti (cca 67 mil. Kč). Podstatná část by pak mohla být započtena s výplatou podílu na zisku 
(případně zálohou na podíl na zisku – cca 266 mil. Kč) a zbývající část by následně mohla být 
započtena s výplatou části vlastního kapitálu Družstev (cca 80 mil. Kč).  
Výplata podílu na zisku, stejně jako výplata části vlastního kapitálu by v tomto případě neměly 
mít za následek žádné další daňové povinnosti. 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: 
Ing. Milan Lang 
Daňový poradce ev. č. 04643 
 



 

 

  
Školní 202/2, 779 00 OLOMOUC   
       
       

               Vážený pan  
                                                                                       Mgr. Matouš Pelikán  
                                                                                       náměstek primátora  
                                                                                       Statutární město Olomouc 
 
 
VAŠE ZNAČKA   NAŠE ZNAČKA   VYŘIZUJE          OLOMOUC 
                   22.3.2022  
 
 
           
Věc:   Převod 2/3 ideálního většinového podílu  
 
Vážený pane náměstku, 

vzhledem k tomu, že jednou z diskutovaných variant převodu družstevních bytů je i převod 
ideálního většinového podílu SMOl na bytových jednotkách na nájemníky, považuji jako správce 
městského majetku za svou povinnost Vás upozornit na úskalí, rizika a problémy, která by tato varianta 
způsobila družstvům, potažmo SMOl, jakožto vlastníkovi družstev i SNO, a.s. Vlastnictví ideálního 
menšinového podílu na jakékoli nemovité věci je pro menšinového vlastníka extrémně nevýhodné a 
z tohoto důvodu Vám jednoznačně nedoporučujeme tento právní stav nastolit. Zároveň se domníváme, 
že by takové rozhodnutí ze strany SMOl přineslo nepříznivé ekonomické důsledky, neboť by 
nepochybně došlo ke snížení hodnoty podílu družstev na jednotkách, tedy de facto ke snížení hodnoty 
vlastního majetku SMOl.   

 
   Jsme si velmi dobře vědomi složitosti celé kauzy, i v návaznosti na politickou rovinu problému, 

kdy je snahou všech stran věc co nejdříve vyřešit v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
Nepřísluší mi vyjadřovat se k záměrům města o nakládání s vlastním majetkem, ale soustředím se pouze 
na praktické záležitosti spojené se správou tohoto nemovitého majetku, pokud by družstvům zůstal 
pouze menšinový podíl na jednotkách. 

 
1. S touto formou spoluvlastnictví jsme se jako správce v minulosti již potýkali, a to v rámci 

restitucí, a máme s ní velmi negativní zkušenosti. Většinový spoluvlastník rozhodování o 
společné věci de facto ovládá, tzn. doslova diktuje menšinovému spoluvlastníkovi, a rozhoduje 
prakticky o všem co se společnou věcí souvisí, zatímco menšinový spoluvlastník není schopen 
ze své právní pozice rozhodnout o ničem, pouze spolufinancuje veškeré opravy, údržbu a další 
náklady, o kterých majoritní vlastník rozhodne.  

2. Institut spoluvlastnictví neumožňuje uzavírání nájemních smluv mezi spoluvlastníky, což 
znamená, že v našem případě by muselo dojít k nějaké dohodě o hospodaření se společnou věcí, 
kdy za situace, ve které nelze reálně předpokládat jakoukoli vstřícnost či spolupráci 
s potenciálními většinovými spoluvlastníky, si opravdu nedokážeme představit.  

3. Zároveň s ohledem na faktické užívání bytů ze strany potenciálních většinových vlastníků (dnes 
nájemníků), kdy menšinový vlastník nemá do bytu ani přístup, bude třeba řešit hrazení 
měsíčních kompenzací odpovídajících podílu družstva na každém jednotlivém bytě ze strany 
většinového vlastníka jako faktického uživatele bytu, přičemž tato částka bude nepochybně 
vypočtena z tržního nájemného v místě a čase obvyklém (v Olomouci ze statistik vyplývá přes 
200,- Kč/m2/měs., z posledních statistik aktuálně 234,- Kč/m2/měs.), která v konečném 
důsledku výrazně převýší nájemné, které nájemci dnes hradí za užívání bytu městu a družstvům 
jako pronajímatelům (tj. 50 – 60,- Kč/m2/měs.). Proto se domníváme, že ani pro nájemce jako 
potenciální budoucí nabyvatele id. většinového podílu na jednotkách, nemůže být tato varianta 
výhodná (Například u bytu o velikosti 60 m2 je současná měsíční platba 3.000,- Kč/měsíc, po 
převodu 2/3 by tato platba mohla činit až 4.680,- Kč.).   



 

  

4. Jak zmiňujeme výše - vzhledem ke skutečnosti, že oba spoluvlastníci evidentně nebudou ve 
shodě, bude docházet k problémům a neshodám, které bude možné řešit jenom a pouze 
zdlouhavými soudními řízeními. Předměty sporů budou zcela jistě investice, opravy, údržba, 
pojištění, služby a samozřejmě i osoba správce. Je logické, že osobu správce si v těchto 
případech zvolí většinový spoluvlastník. 

5. S ohledem na veliký tlak, který je již dnes na převod bytů vyvíjen, lze důvodně předpokládat, že 
tento tlak se v případě převedení většinového podílu na nájemce ještě násobně zvýší s cílem 
nátlakem donutit družstva, potažmo SMOl, k převodu onoho menšinového podílu a přinese do 
budoucna pouze další spory a eskalaci napětí.  

6. Dalším nemalým rizikem je také solidarita spoluvlastníků. Z právních jednání jsou 
spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Věřitel má dokonce právo svou 
pohledávku vymáhat po kterémkoli z nich.  

7. Je známou skutečností, že s ohledem na všechny výše popsané problémy, které spoluvlastnictví 
nemovité věci přináší, vzniká v praxi ve většině případů nedobrovolně (např. děděním). Pokud 
má SMOL záměr tento problematický právní stav nastolit dobrovolně, kdy i v podstatných 
úpravách v nakládání s byty bude přehlasováno, takové rozhodnutí opět velmi důrazně 
vlastníkovi nedoporučujeme. 

8. Lze také očekávat, že pokud většinoví spoluvlastníci například odhlasují modernizaci domu 
(zateplení, fasáda, střecha,…), která se běžně pohybuje v řádech milionů Kč, pak poměrnou část 
nákladů bude povinno hradit i příslušné družstvo. Pokud se jedná o 17 bytových domů, pak by 
toto mohlo způsobit i nemožnost družstev dostát svým závazkům z titulu menšinového 
spoluvlastníka a ve finále i prohlášení konkurzu. Dalším úskalím by mohlo být, pokud by 
většinový vlastník chtěl jednotku zatížit úvěrem. Případně požádal soud o zrušení 
spoluvlastnictví.  

9. Zatímco současní nájemníci mají předkupní právo na svůj předmětný byt, po převodu jakéhokoli 
podílu se stávají spoluvlastníky a toto předkupní právo pozbývají. Domníváme se, že tato 
skutečnost je natolik závažná, že někteří nájemníci sami tento převod odmítnou.  
 

Vážený pane náměstku, se vší vážností si Vám dovoluji sdělit, že na základě výše uvedených 
skutečností, které neobsahují zdaleka všechna úskalí, která by tato varianta přinesla, by ani naše akciová 
společnost neměla zájem tuto správu dále vykonávat. 
  
 
  
 S pozdravem                                                     
 
 

Ing. Roman Zelenka  
                                                                                        předseda představenstva  
 
 
 
 
 


