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Váţení členové BD Molbyt, 
 

v období od 21.6 – 30. 6. 2010 obdrželo představenstvo BD Molbyt totožné žádosti o bezúplatný 

převod družstevního bytu v majetku BD Molbyt do osobního vlastnictví. 
 

Znění ţádosti vytvořila a poskytla dalším členům druţstva xxxxxxxxxxxx, autorka platných Stanov  
BD  Molbyt. Aby i ostatní většina členů našeho druţstva, která tuto ţádost nepodala, se seznámila s jejím 

obsahem, citujeme text této ţádosti v plném znění: 
 

„Věc:  Ţádost o bezúplatný převod mou osobou uţívaného bytu, tj. bytu č. xx v č.p. xxx do osobního 
vlastnictví, dle §  23 odst. 2 zák. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, včetně převodu přísl. 
podílu na společných částech domu a pozemku  
 
Váţení, 
ţádám Bytové druţstvo Molákova čp. 592-601 o bezúplatný převod mou osobou uţívaného bytu č. xx o vel. 
xxx v x nadzemním podlaţí bytového domu č.p. xxx v ulici Molákova xxx do mého osobního vlastnictví, dle 
par. 21 a násl.  zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, zejména ve smyslu § 23 odst.2 
citovaného zákona, a to včetně bezúplatného převodu příslušného podílu na společných částech domu a 
příslušného podílu na pozemku v majetku druţstva. 
 
Děkuji.  
   Podpis druţstevníka“ 
 
Jedním z moţných důvodů, proč tato ţádost vznikla, byl diskuzní příspěvek pana xxxxx, který má zájem  

o okamţitý převod bytu jeho matky do osobního vlastnictví a který na 2. náhradní XIX. členské schůzi ve 
svém vystoupení rozporoval čl. 3/2 Stanov našeho druţstva, podle kterého je převod bytů BD Molbyt do 

osobního vlastnictví moţný aţ po splacení úvěru, který má BD Molbyt u Komerční banky a.s. (dále pouze 

KB). 
 
Citace čl. 3/2 Stanov BD Molbyt: 
„K převodu bytu do vlastnictví však můţe dojít po zaplacení podílu na kupní ceně domu kaţdým členem 
druţstva a po zaplacení poslední splátky úvěru na komplexní odstranění vad panelového domu Komerční 
bance, a.s., bytovým druţstvem.“ 
 

Představenstvo BD Molbyt nechalo jak ţádost, tak platnost uvedeného článku Stanov BD Molbyt posoudit 
nezávislými právníky. S jejich závěry vás v tomto Molbytu seznámíme. 

 
Naše druţstvo bylo zaloţené v souladu s právními předpisy ustavující schůzí dne 25. 6. 1997 za účelem 

odkupu (koupě) domu v ulici Molákova 592-601 s pozemky v rámci privatizace od Městské části  

Praha 8, který se realizoval kupní smlouvou uzavřenou druţstvem s MČ P8. Datem vzniku našeho 
družstva je den jeho zápisu do obchodního rejstříku, tj. 29. 7. 1997. 

 
Datum vzniku našeho družstva je ve vztahu ke zmiňovaným zákonům uvedených v žádosti  

a regulérnosti Stanov BD Molbyt velice důležitý! 

 
Zákon č. 72/1994 Sb. § 23, odst. 2 se nevztahuje na družstva vzniklá z privatizace obecního 

bytového fondu (coţ je i naše druţstvo), ale vztahuje se na druţstva označovaná podle dřívějších předpisů 
jako „lidová bytová druţstva“. Všechny lhůty pro převod bytů lidových druţstev do osobního vlastnictví  

v tomto zákoně uvaţované a uváděné jsou do roku 1995, tedy ještě před vznikem našeho druţstva.  

MOLBYT  č. 73/2010 
 

Informace představenstva BD Molbyt pro členy družstva  

k převodu bytů BD Molbyt do osobního vlastnictví 
 

29. července 2010 



 

 

Vyjádření právníků k převodu bytů družstev vzniklých z privatizace do osobního 
vlastnictví 
 
Výňatek z materiálu Svazu malých bytových družstev (SMBD), autor xxxxxxxxxxx:  

Zákon č. 72/1994 v úplném znění řeší mimo jiné v § 24 převody bytů (garáţí, ateliérů...) se nevztahuje na 
druţstva vzniklá z privatizace obecního bytového fondu (týká se opět „lidových druţstev“).  
Bytová družstva vzniklá z privatizace obecního bytového fondu a ustanovená nájemci bytů  
v budově za účelem nabytí této budovy do vlastnictví nemohou postupovat při převodech bytů 
nájemcům – členům družstva podle § 24 zákona o vlastnictví bytů. Znamená to, ţe se nemůže 
jednat o bezúplatný převod jednotek do vlastnictví členů – nájemců druţstva, ale pouze o smlouvu 
podle zákona o vlastnictví bytů (§23, odst. 1) v níţ musí být sjednána kupní cena např. ve výši uhrazeného 
členského vkladu. Na smlouvu o bezúplatném převodu bytu, nebo nebytového prostoru se totiţ pohlíţí jako 
na smlouvu darovací a převod jednotky podléhá darovací dani. Současně je nutno upozornit, ţe pokud by  
k převodu bytu došlo na základě smlouvy o bezúplatném převodu, tj. Smlouvy darovací, zůstává jejímu 
nabyvateli v druţstvu nadále členský vklad v původní výši. Pokud nabyvatelé jsou v případě reţimu darovací 
smlouvy manţelé, nemohou jednotku nabýt do společného jmění manţelů, ale pouze do podílového 
spoluvlastnictví. 
Bytová druţstva, která byla zaloţena oprávněnými nájemci bytů za účelem koupě budovy převáţně  
z vlastnictví obce (coţ je MČ P8), by tedy správně měla převádět byty formou kupní smlouvy. V ní by 
měla být sjednána kupní cena jednotky ve výši příslušného členského podílu uhrazeného členem druţstva - 
nájemcem a současně ujednání o tom, ţe členu tohoto druţstva se jeho vklad sniţuje o uvedenou kupní 
cenu. U společných členů druţstva nájemců – manţelů lze vklad práva povolit pouze mají-li ve smlouvě 
uvedeno, ţe nabývají jednotku do podílového spoluvlastnictví. Je-li ujednán bezúplatný převod do 
společného vlastnictví manželů, bude vklad práva katastrem nemovitostí zamítnut pro rozpor 
se zákonem - §143 Občanského zákoníku. 
 

Upozornění k převodu do osobního vlastnictví – citace xxxxxxxxxxx: 
„V souvislosti s poskytnutým úvěrem je v katastru nemovitostí zapsáno zástavní právo k nemovitostem s tím, 
ţe pokud by došlo k prohlášení vlastníka (tj. BD Molbyt) a rozdělení na bytové jednotky (pokud toto není 
smlouvou o úvěru omezeno do doby jeho doplacení pod smluvní sankcí), bylo by toto zástavní právo 
zapsáno v původní výši u každé bytové jednotky, která přejde do osobního vlastnictví (tedy  
u všech bytových jednotek převedených do osobního vlastnictví by bylo zapsáno zástavní právo ve výši  
14 500 000,- Kč, coţ je celková původní výše úvěru) a odstranit by jej bylo moţné jiţ pouze u kaţdé bytové 
jednotky na základě potvrzení banky. Řešení uvedené ve stanovách BD Molbyt je tedy v zájmu všech 
členů bytového družstva!“ (výše citovaný článek 3/2 Stanov BD Molbyt). 
 
xxxxxxxxxxxx se v právní poradně na dotaz jaká forma vlastnictví bytu je výhodnější vyjadřuje 
takto: 

„Odpovědět jednoznačně je sloţité a zavádějící. Praxe ukazuje, že většinou družstva převádějí byty 
do vlastnictví členů, ale je otázkou, zda to má výrazný efekt. Důvodem je většinou jistý pocit 
vlastnictví, tedy zápis vlastníka bytu v katastru nemovitostí, a pocit nezávislosti na druţstvu, obavy  
z vytunelování druţstva atd. 
Proti tomu vytunelování bytových druţstev je opravdu ojedinělý případ, většinou tomu bylo tam, kde 
nefungoval kontrolní systém druţstva. Přitom vlastníci bytu musí mít stanovy stejně jako druţstvo, musí se 
podřídit reţimu skládání peněz na opravy, údrţbu domu stejně jako v druţstvu. V poslední době je možné 
získat úvěr i na družstevní byt, což dlouho nešlo. Tedy ve věci získání úvěru na pořízení bytu již 
nejsou podstatné rozdíly. 
Převod družstevního bytu na jinou osobu je značně rychlejší, jednodušší a levnější, než prodej 
bytu v osobním vlastnictví. Také není zanedbatelná otázka daní, kde u bytu v osobním 
vlastnictví je celý převod dražší než u bytu družstevního. Obecně lze konstatovat, že 
družstevník může převádět a nakládat s bytem stejně jako ten, kdo jej má v osobním 
vlastnictví. Byty v osobním vlastnictví jsou na trhu s byty o nějaké procento draţší, ale je nutné počítat  
s náklady na prodej bytu (mj. Kupní smlouva, návrh na zápis do katastru nemovitostí, znalecké posudky). 
Ani ve věci pronájmu bytu, kdy u druţstev zaleţí na rozdíl od bytů v osobním vlastnictví na stanovách 
druţstva, většinou nejsou problémy, navíc sami druţstevníci si mohou upravit stanovy, jak jim to vyhovuje. 



 

 

Nelze tedy jednoznačně stanovit, ţe je výhodnější byty převádět do vlastnictví členů, pokud dobře funguje 
bytové druţstvo, a ţádný zákon nestanoví, ţe by druţstvo mělo povinnost se “privatizovat“ na společenství 
vlastníků s byty v osobním vlastnictví. Rozhoduje tedy většina.“ 
 
Všichni oslovení právníci se shodli na tom, že na převod našich bytů do osobního vlastnictví se 
§23, odst. 2 zákona 72/1994 Sb. nevztahuje a převod bytů nemůže být bezúplatný. 

 

Historie a současný stav k převodu bytů BD Molbyt do osobního vlastnictví 
vzhledem k dosud nesplacenému úvěru 
 
Ţádost o úvěr na „Komplexní odstranění vad panelového domu“ ve výši xxxxxxxxxxxx Kč byl schválen 

druţstevníky na VII. členské schůzi konané dne 24. 1. 2001 (pro 146 druţstevníků, 2 se zdrţeli a 6 bylo 

proti). Dne 22. 1. 2003 představenstvo BD Molbyt uzavřelo s KB smlouvu č. 008002231005 na úvěr ve výši  
xxxxxxxxxxxxx Kč splatný v měsíčních splátkách do 25. 3. 2014. Sjednaný úrok byl xxx % platný do 

25. 1. 2008 (pro rok 2008 představenstvo BD Molbyt vyjednalo úrok ve výši xxx%, pro rok 2009 xxx% a pro 
rok 2010 je sjednaný úrok ve výši xxx%).  

V době uzavření úvěru představenstvo BD Molbyt vyjednalo u Českomoravské záruční  
a rozvojové banky (dále pouze ČMZRB) dotaci na úrok z úvěru ve výši xxx% (smlouva 2003-1809-AP 

uzavřená dne 14. 11. 2003). Celková částka dotace ve výši xxxxxxxx Kč byla rozpočítána na  

10 ročních splátek à xxxxxxx Kč a poslední splátku ve výši xxxxxxx Kč. 
 

Smluvní podmínky na splacení úvěru uvedené ve smlouvě s KB 
BD MOLBYT má v podmínkách smlouvy dispozici se zajištěním splácení úvěru omezenu - závazek dluţníka, 
ţe nedojde k rozdělení nemovitosti na jednotlivé bytové jednotky a dluţník neprodá nemovitost ani 
její jednotlivé části (bytové jednotky) třetí osobě. 
 

Smluvní podmínky na obdržení dotace od ČMZRB – Článek II, odst. 3 
Klientovi (BD Molbyt) nenáležejí ty výplaty dotace, které jsou splatné poté, co splatil úvěr. 
 
Nevýhody dřívějšího splacení úvěru 

K 25. 7. 2010 zbývalo doplatit úvěr ve výši xxxxxxxxxxx Kč. Tuto částku můţeme bez sankcí za předčasně 

splacený úvěr splatit 1x za rok k datu 24. ledna, kdy představenstvo BD Molbyt  sjednává s KB novou 
úrokovou sazbu na další rok - k 24. 1. 2011, tedy k nejbliţšímu moţnému datu, kdy můţeme úvěr KB splatit 

bez sankcí, bude výše nesplaceného úvěru xxxxxxxxxx Kč. 
 

Pokud budeme splácet úvěr v měsíčních splátkách do 25. 3. 2014, bude nám ČMZRB přidělovat dotaci na 

úroky z úvěru ve výši xxxxxxxxx Kč/rok (2x ročně xxxxxxxx Kč). Při dřívějším splacení úvěru, např. 
k 24. 1. 2011, bychom přišli na dotacích o částku xxxxxxx Kč. 

 
Jsou dvě varianty, jak předčasně doplatit úvěr bez sankcí, ale vždy však se ztrátou dotace od 

ČMZRB. 

1. Uhradit zbývající částku úvěru částkou z fondu oprav a prodejem nájemního bytu. 
Ke dni vydání tohoto čísla Molbytu máme ve fondu oprav xxxxxxx Kč a tato částka se měsíčně navyšuje z 

našich plateb do fondu oprav o cca xxxxxxx Kč.  K pokrytí předčasného splacení úvěru  
k 24. 1. 2011 by tedy bylo ve fondu oprav dostatek financí (pokud se do té doby nevyskytne nějaká 

nutná havarijní oprava), ale ve fondu oprav by nezůstaly ţádné finance ani na základní nutné opravy a 
povinné revizní kontroly. Museli bychom proto prodat nájemní byt 59205. Tím bychom ztratili 

finanční rezervu, kterou nám cena tohoto bytu umoţňuje vyuţít pro případ neočekávané finanční 

potřeby druţstva. 
 

2. Uhradit zbývající částku úvěru jednorázovým vkladem do fondu oprav za každou bytovou 
jednotku. 

K 24. 1. 2011, tedy k nejbliţšímu datu moţnosti splatit úvěr bez sankcí, by nájemníci bytů 3+1 zaplatili 

jednorázově do fondu oprav xxxxxxx Kč a nájemníci garsoniér xxxxxxx Kč. 
 



 

 

Před námi je jedna z posledních velkých investic – rekonstrukce všech 10 výtahů tak, aby odpovídaly 

evropským normám – předpokládané náklady jsou odhadovány na cca xxxxxx Kč – konečná částka bude 
známa po vyhlášení a ukončení výběrového řízení. Na tomto příkladu lze ilustrovat dopad jednotlivých 

variant:  

 
a) při předčasném splacení úvěru podle varianty č. 1 nebudeme mít na rekonstrukci výtahů 

peníze, protoţe vyčerpáme na splacení úvěru všechny finanční prostředky z fondu oprav. V případě, ţe 
se rekonstrukce výtahů nezrealizuje, musíme počítat s tím, ţe nám revizní inspektoři mohou výtahy,  

z důvodu nesplnění evropských norem zejména v parametrech týkajících se bezpečnosti, odstavit 

z provozu; 
 

b) při předčasném splacení úvěru podle varianty č. 2 nám zůstanou peníze ve fondu oprav na 
rekonstrukci výtahů a i jako finanční rezerva nájemní byt; 

 
c) v případě splacení úvěru v původním termínu, tedy k 25. 3. 2014, budeme mít ve fondu oprav na 

rekonstrukci výtahů dostatek vlastních financí, nebudeme muset do fondu oprav vkládat ţádný 

mimořádný vklad a výtahy se budou moci postupně, podle finančního stavu ve fondu oprav, 
rekonstruovat. Nájemní byt zůstane stále jako finanční rezerva druţstva. Po celou dobu splácení úvěru 

budeme dostávat od ČMZRB dotaci ve výši xxxxxxxx Kč/rok. 
 

Je moţné, ţe ne všichni druţstevníci budou chtít převést byt do osobního vlastnictví. V rámci společenství 

vlastníků tak vznikne spoluvlastnictví zákonem předpokládané, ve kterém budou figurovat jak vlastníci 
převedených bytů, tak i BD Molbyt jako vlastník všech bytů nepřevedených. Nejedná se o formu praktickou 

jak z hlediska mechanismu hlasování, tak i z hlediska dvojího představenstva, vedení dvojího účetnictví apod. 
Tento stav by navíc velice ztíţil odsouhlasení a realizaci všech běţných oprav i finančně nákladných 

rekonstrukcí. 
 

Závěr 
 
Rozhodnutí o převodu bytů do osobního vlastnictví  

 

Protoţe druţstvo rozhoduje o svých záleţitostech způsobem, který je striktně dán ustanoveními  
zák. č. 513/1996 Sb., v platném znění – Obchodního zákoníku a zároveň Stanovami našeho bytového 

druţstva (Čl. 11, odst. 1/c), je zřejmé, ţe rozhodnutí o převodu bytů do vlastnictví členů může 
přijmout jen řádná (tj. řádně svolaná a usnášeníschopná) členská schůze, a to nadpoloviční 

většinou členů BD Molbyt.  
 

Byty BD Molbyt lze tedy převést do osobního vlastnictví. Současné představenstvo BD Molbyt však převod 

bytů do osobního vlastnictví z výše uvedených skutečností doporučuje realizovat aţ po splacení úvěru, tedy 
po 25. 3. 2014 a především převést všechny byty BD MOLBYT do osobního vlastnictví najednou. 

 
Ujišťujeme všechny druţstevníky BD MOLBYT, ţe hospodaření BD Molbyt je vyrovnané, kontrolované a ţe  

se v současné době vynakládají finanční prostředky z fondu oprav pouze na nutné opravy tak, aby ve fondu 

oprav bylo do konce roku 2013 dostatek finančních prostředků na běţnou údrţbu i na další nezbytně nutné 
rekonstrukce.  

 
 

 
Za představenstvo BD Molbyt 

 

 
 

Pavel Šimon       Miroslava Klecanová 
předseda představenstva     členka představenstva 


