
Bytové družstvo Libuš 
a sdružení s MČ Praha-Libuš 

geneze, současnost a ukončení sdružení včetně odkupu pozemku 



Myšlenka podpory výstavby osob, které nemají 
vlastní bydlení a nejsou nájemci obecních bytů 
• Z důvodu nedostatku dostupného bydlení se zapojil stát prostřednictvím Státního fondu 

rozvoje bydlení do podpory projektů bytové výstavby v obcích; 

 

• Účelem mělo být zajistit dostupné bydlení pro občany ČR (občany konkrétních obcí) 
pomocí výstavby na obecních pozemcích; 

 

• Městská část Praha-Libuš se rozhodla podpořit výstavbu na nevyužívaném pozemku 
rozpadlého hospodářského dvora určeného k demolici; 

 

• Podmínkou bylo v souladu s nařízením vlády č. 481/2000 Sb. uzavřít sdružení mezi 
obcí/městskou částí a bytovým družstvem a zajistit, aby nedošlo po vázací dobu 20 let k 
převedení vlastnictví. 



Vznik sdružení a smluvní dokumenty 

 

Za účelem splnění podmínek stanovených SFRB a nařízením vlády vzniklo dne  30.5.2001 sdružení Městské části Praha-Libuš a Bytového družstva Libuš, a to za 
účelem výstavby bytových domů na pozemcích parc. č. 8, 10 a 12, v k.ú. Libuš. Následně byly uzavřeny tyto dokumenty: 

 
• Dodatek č.1 ke smlouvě o sdružení ze dne 30.5.2001, ze dne 19.12.2002, 

• Smlouva o náhradě nákladů ze dne 10.10.2002, 

• Smlouva o sdružení mezi MČ a BD ze dne 9.7.2003, 

• Smlouva o sdružení mezi MČ a BD schválená dne 27.6.2005, 

1. Bytové družstvo Libuš se na počátku sdružilo s Městskou částí Praha-Libuš za účelem výstavby bytových domů na adrese Libušská 7/185, Praha 4 - Libuš, a to 
Smlouvou o sdružení ze dne 30.5.2001. Původně se městská část zavázala, že poskytne: 

 1/ investiční dotaci ze státního rozpočtu v rámci „Programu podpory výstavby nájemního bydlení a technické infrastruktury pro bytovou výstavbu 
 v obcích“ ve výši byty:15,680.000,- Kč a TI: 3,920.000,- Kč, 2/ věcný vklad – pozemek v ceně znaleckého posudku a BD se zavázalo poskytnout finanční 
 vklad celkem 47,500.000,- Kč 

 Stavba měla být po dobu dvaceti let v podílovém spoluvlastnictví účastníků a poté dojde k vypořádání spoluvlastnictví tak, že se družstvo stane 
 vlastníkem bytových domů a garážových stání. Pozemky pod bytovými domy a garážovým objektem a pozemky, na kterých jsou předzahrádky, parkovací 
 stání a měly připadnout do  výlučného vlastnictví družstva. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou  do 31.12.2002, pokud v této době nebude 
 vydáno rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního rozpočtu vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, kterým bude přiznána dotace na výstavbu 
 bytových domů. 

2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o sdružení ze dne 30.5.2001 (uzavřen dne 19.12.2002 ) došlo k částečné úpravě a specifikaci původní smlouvy, zejména však byl oceněn 
pozemek na 5,547.100,-  Kč a byla tedy upravena na konečnou výši hodnota věcného vkladu, který poskytla MČ Praha-Libuš. Byla zde zároveň stanovena podmínka, že 
pokud dotace nebude poskytnuta do 31.12.2004, smlouva zanikne. Tento dodatek však nebyl pochybením tehdejšího vedení MČ schválen zastupitelstvem MČ Praha – 
Libuš a z toho důvodu byla později namítána jeho neplatnost. 

3. Dne 9.7.2003 byla uzavřena Smlouva o sdružení, která rovněž nebyla pochybením schválena zastupitelstvem MČ a z tohoto důvodu podle ní rovněž nebylo možné 
nadále postupovat, přestože na jejím základě byly činěny příslušné úkony za účelem získání dotace. Došlo tedy k uzavření v současnosti platné smlouvy o sdružení ze 
dne 27.6.2005 – nově je zde majetek sdružení rozdělen na podíly 51/100 MČ a družstvo 49/100.  

 



Investované prostředky a  podíl na budovách 

 MČ poskytla do tohoto sdružení: 

 a)  nepeněžní vklad – bezplatné užívání pozemků po celou dobu trvání sdružení  

 b) peněžní vklad ve formě investiční dotace ve výši 15.540.000,- Kč, a to na základě Smlouvy o 
 poskytnutí dotace ze SFRB č.9255910967 ze dne 31.3.2004 mezi Státním fondem rozvoje bydlení a 
Hlavním  městem Prahou a následně Smlouvy č. INO/21/01/002348/2004 ze dne 13.5.2004 byla poskytnuta 
dotace na  výstavbu výše uvedených bytových domů. Nařízení vlády stanovilo podmínku, že 
předmětné bytové domy není  možné převést v rámci vypořádání sdružení po dobu vázací doby, která 
byla původně 20 let a v roce 2013 došlo  v souladu s nařízením vlády č. 209/2013 Sb. k jejímu zkrácení 
na 10 let od kolaudace.  

Bytové družstvo Libuš poskytlo: 

peněžní vklad na výstavbu bytových domů ve výši celkem 62.660.000,- Kč 

Spoluvlastnické podíly na vystavěných bytových domech jsou nyní zapsány v souladu se s příslušnými 
smlouvami a podmínkami příslušného nařízení vlády v katastru nemovitostí  

- ve výši   

• 49 % Bytové družstvo Libuš   

• 51%  Městská část Praha - Libuš   

 



Zahájení výstavby a přijetí členů družstva 

• 25. července 2003 došlo k demolici původních objektů  

• Na základě inzerce v tisku a prezentace ze strany MČ a nově vzniklého 
družstva byli přijímáni do družstva jednotliví členové 

• Pro jejich přijetí byly stanoveny velmi přísné podmínky, žadatel: 
• Musel být občanem ČR 

• Musel mít nejméně 3 roky trvalý pobyt na území MČ Praha-Libuš (po 30.9.2003 to mohl být žadatel, s trvalým 
pobytem delším než 3 roky v kterékoli MČ na území hl. m. Prahy) 

• Žadatel ani jeho partner nesměl být nájemcem obecního bytu 

• Žádosti byly posuzovány Bytovou komisí MČ, Radou a následně byly předloženy do Zastupitelstva MČ ke 
schválení 

 

• (*v současnosti postačí, že se jedná o plnoletého občana ČR, kdy není on ani jeho manžel nájemcem obecního 
bytu nebo vlastníkem nemovitosti na území obce) 

 



Co bylo garantováno? 

    Již v inzerci bylo občanům představeno, stejně jako    
    v počátcích celého projektu, že celý projekt je spoluřízen a  
    podporován ze strany SFRB, MHMP a MČ, tudíž, že je tedy 
    garancí toho, že prostředky vložené družstevníky do tohoto 
    projektu nebudou žádným způsobem defraudovány, jak bylo 
    ostatně na přelomu tisíciletí u mnohých jiných pravidlem. 

 
    Celá záležitost zaštítění projektu obcí měla být 
    rovněž zárukou, že až dojde v budoucnu k  
    vypořádání mezi BD a MČ budou veškeré  
    kroky činěny tak, aby došlo  
    k bezproblémovému vypořádání mezi MČ a  
    družstevníky, kteří jsou zároveň místními  
    občany. 

 

 



Počátek stavby – stav pozemku a budov 



Pokračující demoliční práce – investice BD 



Dokončení stavby, trvání sdružení 

• Stavba bytových domů byla dokončena v roce 2005. 

 

• Družstvo řešilo po celou dobu od dokončení staveb veškeré reklamace na budovách, veškeré 
pojistné události a investice do bytových domů a jejich opravy, které jsou v řádu milionů korun.  
Městská část neměla s údržbou bytových domů nikdy žádné starosti ani výdaje. 

 

• Družstvo rovněž pečuje řádně celých 15 let o pozemek, provádí z vlastních prostředků pravidelnou 
údržbu, opravy a výsadbu a odklízení sněhu. 

 

• Družstvo musí nechávat schvalovat při každé změně družstevníka převod členství prostřednictvím 
Rady MČ a Zastupitelstva MČ, tento postup je zdlouhavý, komplikuje převedení podílu a zbytečně 
administrativně zatěžuje MČ a jeho orgány. 



Ukončení sdružení, odkup pozemku 

Po přijetí nařízení vlády 209/2013 Sb. , které stanovilo, že po uplynutí nejméně 10 let ode dne nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí může obec písemně požádat Fond o změnu smlouvy o 
poskytnutí dotace započalo družstvo i městská část činit veškeré nezbytné úkony k ukončení 
smlouvy. 

Dne 5.10.2014 byla uzavřena Dohoda o vyúčtování výstavby bytového domu č.p. 7 v Praze Libuši, 
která stanovila podmínky o bezúplatném převodu bytových domů: 

 
• Schválení převodu příslušnými orgány družstva a MČ – bylo schváleno 

• uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9255910967 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) a 
hlavním městem Prahou - byla uzavřena  

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. INO/21/01/002348/2004 o zajištění podmínek vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí 
dotace z prostředků SFBR na výstavbu nájemním bytů v obcích mezi Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha – Libuš - 
bylo provedeno Dodatkem č. 1 ke smlouvě ze dne 12.11.2015 viz. dále. 

 

• V návaznosti na výše uvedené došlo mezi MČ a BD k dalším jednáním, které vyústili v přípravu návrhů na rozpuštění 
sdružení a odkoupení pozemku, přičemž obě tyto skutečnosti byly pouze naplněním smluvních dokumentů, které byly 
uzavírány postupně od roku 2001. 

 



Schválení a uzavření dokumentů ve věci ukončení 
sdružení a odkupu pozemku 

• Na jednání Zastupitelstva MČ v minulém volebním období došlo dne 
12.9.2018 ke schválení  

 
1/ Ceny pozemku v částce 7.922.500,- Kč (schváleno usnesením Zastupitelstva MČ č. 33/2018) 

 

2/ Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (schváleno usnesením Zastupitelstva MČ č. 34/2018 
včetně ceny pozemku, která byla v textu usnesení znovu uvedena) 

 

3/ Smlouvy o rozpuštění sdružení   (schváleno usnesením Zastupitelstva MČ č. 35/2018) 

 

 



Schválení ceny odkupu pozemku a právní 
východiska 
• Záměr odprodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce 

• Kupní cena byla řádně schválena Zastupitelstvem MČ 

• Smlouva o smlouvě budoucí včetně ceny byla řádně schválena Zastupitelstvem MČ včetně uvedení 
ceny a byla uzavřena dne 22.5.2019 

 
• Vznikl tak závazek MČ uzavřít kupní smlouvu za podmínek stanovených smlouvou o smlouvě budoucí 
 
• Při schvalování textu kupní smlouvy se tak i s odkazem na předložená právní stanoviska na Zastupitelstvu                        

o ceně nehlasuje – ta je určená usnesením Zastupitelstva MČ č. 33/2018 a Smlouvou o smlouvě budoucí 
schválenou usnesením Zastupitelstva MČ č. 34/2018; 

 
• Závazek k uzavření kupní smlouvy za odsouhlasených podmínek (tj. za schválenou cenu Zastupitelstvem MČ) je 

soudně vynutitelný (to je však krajní prostředek, ke kterému nikdo nechce v tuto chvíli přistupovat; 
 

• MČ obdržela dne 2.3.2020 ze strany BD výzvu k uzavření kupní smlouvy a je povinna tuto do dne 22.5.2020 
uzavřít. 

 
• BD již v souvislosti s nutností uhradit kupní cenu podniklo příslušné kroky směrem k financování a vznikají tak 

nyní na jeho straně vícenáklady; 



Smluvní a další dokumenty 

• Dále jsou předkládány smluvní dokumenty uzavřené ve věci: 

 
•  Dohoda o ukončení a vyúčtování výstavby bytového domu č.p. 7 v Praze Libuši ze dne 

5.10.2014 

• Dodatek č. 1 mezi MČ a HMP – ukončení smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 12.11.2015 

• Usnesení zastupitelstva MČ č. 33/2018, 34/2018, 35/2018 

• Zveřejněný záměr odprodeje pozemku 

• Smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne 22.5.2019 (s ohledem na objem v samostatné 
příloze) 

• Smlouva o rozpuštění sdružení ze dne 10.7.2019 (s ohledem na objem v samostatné 
příloze) 

• Výzva k uzavření kupní smlouvy 

 



Dohoda o ukončení a vyúčtování výstavby 
bytového domu č.p. 7 v Praze Libuši 



Dodatek č. 1 mezi MČ a HMP – ukončení 
smlouvy o poskytnutí dotace 



Usnesení Zastupitelstva MČ  
č. 33/2018, č. 34/2018 a č. 35/2018 



Zveřejnění záměru odprodeje pozemku 



Výzva k uzavření kupní smlouvy 



Závěr 

• Vyřešení ukončení sdružení včetně vypořádání a nabytí pozemku řeší orgány BD i MČ již 
15 let, z toho 6 let (od uzavření Dohody o ukončení a vyúčtování výstavby v roce 2014) 
velmi intenzivně; 

 

• Na zapsání vlastnického práva k pozemkům je vázáno rozpuštění sdružení, bez uzavření 
kupní smlouvy na pozemek není podle uzavřených smluvních dokumentů možné sdružení 
rozpustit a celá věc se tak komplikuje. 

 

• Na zasedáních Zastupitelstva bylo v minulosti opakovaně zmiňováno, že je zapotřebí 
celou záležitost dořešit, aby nemuselo docházet ke zbytečnému schvalování převodů 
členství. 

 

• Nyní si dovolujeme poskytnout prostor pro další doplňující dotazy, které nebyly položeny 
v průběhu prezentace. 


