
ZÁKON 
 

ze dne……………2020 
 
 

o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného 
bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) 
 
 
 

     Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

 
Část první 

Veřejně prospěšné společnosti bytové a výstavba dostupného bydlení 
 

§ 1 
 

Předmět úpravy 
 

(1) Tento zákon upravuje vznik a činnost veřejně prospěšných společností 
bytových (dále jen „společnost“), jejichž cílem je poskytovat dostupné 
bydlení, zajišťovat výstavbu domů a bytů těmito společnostmi a vznik 
kontrolního orgánu pro kontrolu a revizi jejich činnosti. 

(2) Veřejně prospěšná společnost bytová je tímto zákonem upravená korporace, 
která vyvíjí činnosti výhradně v souladu s tímto zákonem spojené s 
výstavbou bytů k uspokojování bytových potřeb občanům, tyto byty vlastní 
a spravuje je na neziskovém principu. 

(3) Tento zákon současně upravuje pravomoci obce při zakládání takové 
společnosti a při povolování staveb v místě její působnosti. 

(4) Tento zákon dále doplňuje díl 3 v hlavě VI zákona o obchodních korporacích 
o sociálním družstvu. 

 
 

Hlava I 

Veřejně prospěšná společnost bytová 

§ 2 

(1) Veřejně prospěšnou společností bytovou (dále jen „společnost“) mohou být 

výhradě korporace a to: 

(a) spolek, 

(b) společnost s ručením omezeným, 

(c) akciová společnost,  

(d) družstvo, 

(e) bytové družstvo, 

(f) sociální družstvo. 
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Takovou společností bude uznána, pokud získá od tímto zákonem pověřené instituce, 

kontrolního orgánu1 statut veřejně prospěšné společnosti bytové.  

(2) Korporace uvedené v odstavci 1) musí pro uznání statutu veřejně 

prospěšné společnosti bytové splňovat tyto podmínky: 

 

(a) Předmětem její činnosti jsou výlučně činnosti v oblasti bydlení vymezené tímto 

zákonem. 

(b) Její majetek slouží výhradně k zajišťování bydlení výstavbou a pronajímání 

bytů členům společnost či nájemcům, a to za podmínek určených tímto 

zákonem, 

(c) Podrobuje se pravidelně kontrole svého hospodaření, které musí být v souladu 

s podmínkami tohoto zákona. 

(d) Pokud je příjemcem veřejné podpory, pak její zakladatelské právní jednání 

musí obsahovat způsob zjišťování a definici výše rozhodného příjmu nájemců 

nebo členů. Podrobnosti upraví nařízení vlády. 

 

§ 3 

Vznik společnosti a její forma 

(1) Korporace uvedená v § 2 odstavci (1) písmeno a) až f) přiznání statutu veřejné 

prospěšnosti může získat od kontrolního orgánu pouze se souhlasem obce 

v místě její působnosti. 

(2) Obec souhlas vydá zejména, když v oblasti jejího působiště trvá nedostatek bytů 

z nové výstavby či k pronájmu a z důvodů nevyrovnaného trhu s byty a trvá 

poptávka po nájemních bytech za nižší nájemné než v místě obvyklé, které je 

nedostupné pro občany s nižšími příjmy či sociálně vyloučené osoby, popřípadě 

je nedostatek bydlení s doprovodnou sociální péčí o nájemníky. 

(3) Zakladatelem společnosti může být fyzická či právnické osoba. 

(4) Podmínky podle odstavce (1) neplatí, pokud zakladatel zvolí společnost formy 

spolku, družstva, bytového nebo sociálního bytového družstva. 

(5) Zakladatelské právní jednání společnosti musí také obsahovat podmínky a 

omezení určené tímto zákonem. 

(6) Společnost ze své činnosti nevytváří zisk. Pokud by zisk dosáhla, nesmí být 

rozdělen mezi členy či společníky a je využitelný pouze na opravy, rekonstrukce 

a modernizace. 

(7) Nikdo nesmí držet (vlastnit) více obchodních či družstevních podílů ve 

společnosti, pokud je taková účast ve společnosti spojena se vznikem práva na 

uzavření nájemní smlouvy. 

Na obec se omezení tohoto odstavce nevztahuje, nesmí však vlastnit více než 

30% takových podílů.  

(8) Není-li společností družstvo, může všechny podíly či akcie držet obec nebo 

právnická osoba, které obec udělí k držení podílu oprávnění. 
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Hlava II 

Výstavba bytů společností 

§ 4 

 

(1) Výstavbou bytů se rozumí výstavba bytového domu s byty k užívání podle 

tohoto zákona, změna dokončené stavby bytového domu, kterou vzniknou 

byty podle tohoto zákona nebo změna dokončené stavby, kterou vznikne 

bytový dům. 

(2) Náklady spojené s výstavbou jsou: 

    (a) náklady spojené se získáním pozemku,  

    (b) stavební náklady spojené s výstavbou bytů, 

(a)  ostatní nezbytně nutné prokázané náklady spojené s předáním bytů do 

užívání nájemní smlouvou. 

(3) Zdrojem financování výstavby se rozumí zejména: 

(a) vklad člena, úvěr na výstavbu poskytnutý společnosti, 

(b) podpora výstavby dotací nebo zvýhodněným úvěrem poskytnutým na 

úhradu nákladů spojených s výstavbou bytů, dar nebo majetkový 

vklad, 

(4) Účelově vázaným účtem je zvláštní vázaný účet v bance nebo u pověřené 

právnické osoby určený pro poskytování podpory. 

 

 

 

§ 5 

Forma financování výstavby 

 

(1) Byty mohou být stavěny s podporou z veřejných zdrojů nebo bez podpory. 

(2) Vláda stanoví nařízením podporu výstavby bytů společnosti, a to tak, aby její 

výše byla v souladu s předpisem Evropské unie pro výstavbu sociálních bytů. 

Současně vláda stanoví kritéria osob, kterým lze byt pronajmout, ta musí splnit 

výši rozhodných rodinných příjmů nebo osobních příjmů žadatele, pokud je 

tento limitem pro poskytnutí podpory. 

(3) Byty vystavěné bez podpory jsou financovány úvěrem poskytnutým společnosti 

nebo majetkovým vkladem zakladatele, u bytového družstva též vkladem člena. 

Ustanovení odstavce (2) se na ně nevztahuje. 

(4) Náklady výstavby se rozpočtují ve výši skutečných, doložitelných nákladů na 

projekt a povolovací řízení, prokázané náklady stavební firmy na výstavbu, 

náklady na pořízení (koupi) pozemku, není-li tento předmětem majetkového 

vkladu vlastníka, obce nebo zakladatele, a další náklady společnosti spojené 

s výstavbou. 

(5) Zisk společnosti z prodeje dokončené stavby se nepřipouští. 
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(6) Výstavba bytů společností, která má formu družstva se financuje vkladem člena 

a úvěrem, který získá bytové družstvo a rozpočte jeho splácení na členy podle 

velikosti podlahových rozměrů bytů. 

(7) Je-li výstavba financovaná úvěrem, může společnost rozpočítat splátky úvěru na 

jednotlivé nájemce podle pořizovacích nákladů na byt.  

 

 

§ 6 

Technické parametry stavěných a spravovaných bytů a výpočet 

nájemného 

 

(1) Podlahová plocha bytů je limitována do 80 m2. 

(2) Nájemné je stanoveno v souladu s obecně platnými předpisy tak, aby 

pokrylo náklady na provoz. 

(3) Nájemce se podílí na tvorbě rezervního fondu na opravy domu. 

(4) Plnění spojená s nájmem a užíváním bytu jako pojištění, dodávky tepla, 

teplé a užitkové vody podle skutečné spotřeby, náklady na provedení revizí 

dle zvláštních předpisů a podobně platí nájemce v prokázané výši. 

 

 

Hlava III 

Povolování staveb, práva a postavení obce 

§ 7 

(1) Obec je oprávněna při povolování výstavby rezidenčních developerských 

projektů určených pro prodej za cenu v místě obvyklou, jde-li o pozemek 

k výstavbě získaný převodem z vlastnictví obce, podmínit souhlas s výstavbou 

závazkem investora vystavět pro obec čí jí založenou společnost podle tohoto 

zákona byty v režimu podle § 5 odstavec (4), a to v počtu do 25 % z celkového 

počtu investorem vystavěných bytů. Výstavba není podmíněna realizací 

výstavby v jednom objektu.  

(2) Na takto vystavěné byty se vztahují podmínky nájmu podle tohoto zákona. 

(3) Cena takto pro obec vystavěných bytů se určí doložením rozpočtu stavby, 

stavební dokumentaci a získání pozemku s propočtem na m2, s přičtením 

maximálně 20% zisku investora ze skutečných doložených nákladů. 

(4) Po dokončení stavby investor předloží obci doklady potřebné k posouzení 

celkového nákladu na výstavbu těchto bytů. Náklady takové výstavby uhradí 

obec nebo jím určená společnost založená podle tohoto zákona. 

(5) Obec pak musí předem stanovit podmínky pro přidělování těchto bytů. Jsou-li 

byty pořízeny též s dotací, vláda stanoví nařízením podmínky pro přidělování 

takových bytů, a to kritéria osob, kterým lze byt pronajmout, ta musí splnit výši 

rozhodných rodinných příjmů nebo osobních příjmů žadatele v souladu s 

limitem pro poskytnutí dotace. Komerční pronájem se nepřipouští.  
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(6) Jde-li o pronajímání takových bytů pro osoby sociálně vyloučené, musí být 

zajištěna potřebná sociální práce, dohled a trvalá služba domovníka. 

(7) Rozpočet na výstavbu, propočet nájemného a veškerých finančních plnění 

nájemců jsou veřejné jak pro budoucí nájemníky, tak k nahlédnutí veřejnosti 

v kanceláři obce. 

(8) Obcí přísluší též rozhodnutí podle § 15 odst. (3). 

 

§ 8 

(1) Obec může uzavřít smlouvu s bytovým družstvem, sociálním bytovým 

družstvem o výstavbě, stát se jeho členem a držet 1/3 podílů. 

(2) Pokud to zákon připouští, může se stát obec společníkem korporace. Dohodnou-

li se tak společníci ve společenské smlouvě, lze připustit ve společnosti existenci 

různých druhů podílů. Podíl, se kterým zůstanou spojena obvyklá práva a 

povinnosti, bude podílem základním. Pak podle poměru splacených podílů 

vzniká k domu podílové spoluvlastnictví společníků. 

(3) Obci přísluší posuzovat potřebnost výstavby bytů v režimu podle tohoto zákona, 

vkládá-li do společnosti majetkový či finanční podíl a vydává souhlas pro vznik 

společností podle § 3 odstavec (1) a (2) tohoto zákona. 

(4) Vyjadřuje se též v případech, kdy mají být na výstavbu použity veřejné 

prostředky jako podpora. 

(5) Vznik spolku, družstva nebo bytového družstva souhlasu obce nepodléhá. 

(6) Obec může také podmínit užívání bytů osobami, které čerpají podporu na 

bydlení dalšími povinnostmi podle § 19 odstavec 2 tohoto zákona 

 

§ 9 

Monitoring osob sociálně slabých z vyloučených lokalit 

(1) Obec může v domech společnosti, které jsou určeny k sociálnímu bydlení, 

zřídit povinný audiovizuální monitoring společných prostor. 

(2) V takových domech vede správce záznam o zpracování zjištěných 

skutečností, určí okruh osob s přístupem k pořízenému záznamu a umístí do 

společných částí domu trvalé upozornění na prováděný monitoring. 

 

Hlava IV 

Převody a přechody práv k bytům 

§ 10 

(1) Má-li společnost formu bytového družstva, ustanovení § 736 zákona o 

obchodních korporacích o převodu družstevního podílu se nepoužije.  

(2) Člen družstva má při ukončení členství v družstvu právo na vypořádání, které 

zahrnuje výši jím splacených vkladů či podílů a veškeré jím splacené anuitní 

splátky bance, které tvořily součást placeného nájemného. Splatnost tohoto 

vypořádání vzniká dnem zániku členství. 
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(3) U ostatních forem společnosti (společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost) uvedou způsob a výši vypořádání statuty vložené zakladatelem. Platí 

však zásada, že nájemní smlouva nepřechází na jiné osoby nájemníkem, ani 

z důvodu dědění, nejde-li o příbuzné v řadě přímé. 

 

Hlava V 

Správa a provoz domů společnosti 

§ 11 

(1) Výkon správy společností vlastnících domy může vykonávat veřejně prospěšná 

společnost bytová, která byty vystavěla, jiná společnost se souhlasem místně 

příslušné obce při dodržení podmínek tohoto zákona. S jejím souhlasem může 

správu vykonávat též společnost nebo či fyzická osoba podnikající v oblasti 

správy nemovitostí. 

(2) Má-li společnost formu bytového (sociálního) družstva, a jejím členem, nebo 

smluvním partnerem dle smlouvy uzavřené před zahájením výstavby o pomoci 

a spolupráci je jiné bytové družstvo, může správu domu společnosti vykonávat 

toto družstvo. 

 

§ 12 

 

Společnost může spravovat i další majetek, je-li tak se souhlasem obce určeno, 

též jiné nemovitosti.  

 

           § 13 

(1) Společnost může vykonávat činnosti spojené s výstavbou a pronajímáním bytů 

v režimu podle tohoto zákona.  

(2) Kromě těchto činností může vykonávat i činnosti další, pokud s jejich 

vykonáváním vyslovil souhlas kontrolní orgán. Jde zejména o: 

a) výstavbu nebytových prostor, garáží či garážových stání, 

b) výstavbu a provozování sociálních ubytoven pro občany, kteří se 

zúčastňují sociálních a rekvalifikačních programů s cílem přidělení 

bytu ve společnosti, 

c) další aktivity potřebné k zajištění sociálních služeb obce. 

§ 14 

(1) Na výstavbu bytů určených k pronajímání podle tohoto zákona může společnost 

sjednávat a čerpat úvěr.  

(2) Zvolí-li společnost formu družstva či akciové společnosti, podílí se člen 

(akcionář) na financování výstavby svým vkladem (podílem). 

(3) Podrobnosti finanční spoluúčasti uvádí statut společnosti. 

(4) Vláda stanoví nařízením vzorový statut společnosti tak, aby upravil podrobnosti 

finanční spoluúčasti a další podmínky spojené s účastí ve společnosti. 
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§ 15 

(1) Společnost nesmí přenechat byty k nájmu za smluvní nájemné ve výši v místě 

obvyklé. Výjimku tvoří případ, že byty by byly déle než 6 měsíců neobsazené a 

společnosti by v tom důsledku hrozila majetková újma. Souhlas kontrolního 

orgánu je povinný pro všechny takové případy. 

(2) Byty společnosti nelze převést do vlastnictví fyzických či právnických osob. 

(3) Obec může stanovit nařízením, že byty společnosti lze přidělovat pouze osobám, 

které mají v obci trvalý pobyt. 

(4) Pokud potřeba pronajímat byty v režimu tohoto zákona pominula, provede se 

zrušení společnosti s likvidací. Prodej nemovitostí je možný jen se souhlasem 

kontrolního orgánu. Likvidační zůstatek jde do fondu kontrolního orgánu 

zřízeného k metodické pomoci při zakládání společností.  

 

§ 16 

Má-li společnost formu družstva sociálního, právo na užívání bytu nepřechází na 

dědice. Ten má pouze právo ne výplatu podílu stanoveného podle předchozího 

ustanovení. Přiměřeně se použijí ostatní ustanovení o sociálním družstvu. 

 

§ 17 

Náklady společnosti tvoří náklad na výstavu, zakoupení nemovitosti resp. splátka 

úvěru, propočtené jako stavební podíly k jednotlivým bytům. Dále pak náklady oprav 

včetně záloh na opravy budoucí, služby spojené s bydlením, poplatek na správu a 

správce. 

§ 18 

Veřejná podpora, dotace společnosti, veřejné bydlení 

(1) Společnost může čerpat dotace a příspěvky z veřejných zdrojů. Vláda může 

stanovit nařízením podmínky čerpání dotací a příspěvků z veřejných zdrojů 

společností. V bytech s takovou pomocí vystavěných se platí nájemné 

regulované, jde o byty a domy veřejného bydlení. Ustanovení § 2246 

občanského zákoníku o ujednání výše nájemného se nepoužije. 

(2) Přijímá-li však společnost nevratnou dotaci na pořízení bytů, pak všichni 

nájemci musí splňovat podmínky určené poskytovatelem, zejména výši čistých 

rodinných (osobních) příjmů rozpočtených na člena domácnosti.  

(3) Osoby, které tento limit překračují déle než jeden rok, bude jim pronájem 

vypovězen, a nejdéle po uplynutí 2 let od takového zjištění. 

(4) Po tuto dobu dle odstavce (3) platí nájemné ve výši v místě a čase obvyklé. 

(5) Pokud bytové družstvo veřejnou podporu nečerpalo, ustanovení odstavců (1) až 

(4) se nepoužijí. 
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(6) Veřejné bydlení je jakékoli nájemní bydlení, kde pronajímatelem a vlastníkem 

nebo spoluvlastníkem bytů je stát, kraj či obce, s byty pronajímanými za 

nájemné, určené podle § 19 tohoto zákona. 

(7) Za veřejné bydlení se považuje pronájem bytů společností podle tohoto zákona, 

nebo jimi spoluvlastněné se subjekty podle odstavce (6), s cílem poskytnout 

dostupné bydlení občanům s určenou výší rodinných (osobních) příjmů. 

(8) Veřejné bydlení je obecně poskytováno na základě osobních poměrů, zejména 

příjmů uchazeče s přihlédnutím k úpravě podpory na bydlení. Sociální bydlení 

lze také považovat za formu řešení nerovnosti v bydlení. 

 

§ 19 

Pravidla pro nájem a užívání bytů 

(1) Společnost je oprávněna vydat domovní řád, směrnici pro údržbu, opravy, 

modernizace a rekonstrukce, určení nájemného v mezích jak je vymezuje tento 

zákon. Domovní řád nesmí obsahovat povinnosti nájemce nad rámec určených 

obecně platnými právními předpisy a tímto zákonem. 

(2) Jde-li o nájemce, kteří jsou adresáty podpor na platbu nákladů na bydlení, má 

společnost oprávnění stanovit další podmínky k podpisu nájemní smlouvy, 

které určí povinnost účasti v obcí určených sociálních programech, uzavřít 

pracovní smlouvu s předmětem činnosti odpovídající schopnostem, vzdělání a 

kvalifikaci či rekvalifikaci, zajištění školní docházky nezletilých dětí a podobně. 

 

§ 20 

Společnost, kde je pronájem bytu podmíněn finančním podílem (vkladem) a splácením 

úvěru na výstavbu má povinnost vypořádat vložené prostředky výplatou vypořádacího 

podílu s osobou, která nájemní smlouvu vypovídá a ukončí účast ve společnosti. Nový 

nájemce musí vložit vklad nebo přistoupit k novému úvěru, který se použije na plnění 

předchozímu nájemci. 

 

§ 21 

Ustanovení občanského zákoníku pro pronajímání bytů a ostatní normy se pro 

pronájem bytů společnosti včetně forem ukončení (výpovědi) nájemní smlouvy se 

použijí přiměřeně.  

 

§ 22 

Účetní evidence a výkaznictví. 

Společnost je účetní jednotkou a plní veškeré povinnosti z toho plynoucí. Tyto 

údaje musí být trvale dokladovány kontrolnímu orgánu podle tohoto zákona. 

Současně musí být u správce. Právo nahlížet do těchto údajů má i místně 

příslušná obec. 
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Hlava VI 

Kontrolní orgán a revize hospodaření 

§ 23 

(1) Zřizuje se Kontrolní orgán pro veřejně prospěšné společnosti bytové (též jen 

„kontrolní orgán“). Kontrolní orgán je právnická osoba. Vzniká na základě 

tohoto zákona jako nezávislý kontrolní a metodický útvar.  

(2) Vláda jmenuje předsedu kontrolního orgánu. 

(3) Vláda stanoví nařízením způsob a podmínky financování činnosti kontrolního 

orgánu. 

(4) Dohled nad činností kontrolního orgánu vykonává ministerstvo pro místní 

rozvoj. 

(5) Jakákoliv společnost podle tohoto zákona potřebuje ke svému založení či získání 

statutu veřejné prospěšnosti souhlas kontrolního orgánu.  

(6) Kontrolní orgán zajišťuje též metodickou pomoc obcím i investorům vydávání 

vzorových metodických postupů, právním, ekonomickým a technickým 

poradenstvím. Vede též seznam revizorů s příslušným oprávněním. 

(7) Ministerstvo financí uděluje na základě přezkoušení zájemců s ekonomickým 

vzděláním licence k provádění periodických revizí obecně prospěšných 

společností. Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech se použije přiměřeně. Současně 

vydává pokyn k povinným částem prováděné revize. 

(8) Revizor je k revizi delegován kontrolním orgánem, který vede jejich seznam a 

vyhodnocuje a archivuje revizní zprávy. Současně přijímá opatření k odstranění 

nedostatků. Vydává též metodické pokyny pro činnost společností. 

(9) Kontrolní orgán může při závažném a opětovném porušení zásad hospodaření 

dle tohoto zákona navrhnout likvidaci společnosti. Rozhodne pak podle 

závažnosti zjištění ministerstvo financí. 

(10) Revize hospodaření musí proběhnout nejméně jednou za tři roky v každé 

společnosti podle tohoto zákona. 

(11) Statutární orgán společnosti podléhá dozoru kontrolního orgánu, ten mu 

poskytuje potřebnou metodickou pomoc. Zákon může zmocnit kontrolní orgán 

k vydávání metodických pokynů pro odvětví činností společnosti a stanovit míru 

či stupeň jejich závaznosti pro společnost. 

(12) K žádosti místně příslušné obce jí kontrolní orgán poskytne veškeré 

zjištěné informace o společnosti. 

 

 

§ 24 

Dohled nad činností kontrolního orgánu 

(1) Dohled nad kontrolním orgánem provádí Ministerstvo pro místní rozvoj. 

(2) V rámci dohledu přísluší ministerstvu financí rozhodnutí podle § 23 odstavec 7 

zákona.  
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§ 25 

Na postavení a odpovědnost členů orgánů společnosti se použije zákon o obchodních 

korporacích.  

 

§ 26 

Společnost musí být pojištěna. Vláda stanoví nařízením podrobnosti a rozsah pojištění. 

 

§ 27 

Daně a poplatky, odvody 

(1) Vláda stanoví nařízením, v jaké míře je společnost zvýhodněna v oblasti daní, 

poplatků a odvodů zvýhodněna. To platí pouze v případech, kdy nespravuje jiné 

byty než určené pro občany s definovanými příjmy.  

(2) Vznik společnosti je povinně oznámen zakladatelem finančnímu úřadu, který 

má právo žádat od společnosti či kontrolního orgánu informace potřebné pro 

kontrolu, že společnost dodržuje podmínky určené zákonem.  

(3) Místně příslušenému finančnímu úřadu se též hlásí vznik i zrušení společnosti, 

její adresu a složení statutárního orgánu. Obchodní rejstřík bude zákonem 

určen k vedení příslušné oddělené evidence společností podle tohoto zákona. 

 

Část druhá 
Změna zákona o daních z příjmů 

 
§ 28 

 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění 
takto:   
 

 
1. Za § 15 se vkládá se nový § 15a, který zní: 

 

„Odpočet od základu daně podle § 15 odstavec (3) se vztahuje i na úvěr 

poskytnutý společnosti podle tohoto zákona, jde-li o bytové družstvo. Odpočet 

uplatní člen tohoto družstva ve výši podle propočtu jeho podílu na splátkách 

úvěru družstvem hrazeného. Vláda stanoví nařízením podrobnosti a způsob 

odpočtu v případě úvěru poskytnutého společnosti podle tohoto zákona 

uplatňovaného členem družstva.“ 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=180062)



 

Část třetí 
Změna zákona o obchodních korporacích 

 
§ 29 

 
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:   
 

1. Do § 758 se doplňuje odstavec druhý, který zní: 

„(2) Sociálním bytovým družstvem je sociální družstvo, které je ustaveno podle 
zákona o obchodních korporacích a zákona o obecně prospěšných společnostech 
bytových a výstavbě dostupného bydlení. Ustanovení §§ 766 až 768 se u 
sociálního bytového družstva nepoužijí.“ 

2. Do § 769 se za slova „může mít až 10 % všech hlasů v sociálním družstvu“ 
vkládají slova: 
 
„, to neplatí v sociálním bytovém družstvu,“ 
 

3. Do § 769 se doplňuje odstavce 4, který zní takto: 
 
„(4) V sociálním bytovém družstvu může být právnickou osobou podle 
odstavce 2 výhradně obec.“ 
 
 
 

Část čtvrtá 

§ 30 

Účinnost 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.  
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Návrh 

VĚCNÝ ZÁMĚR 

 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

K ZÁKONU 

O VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTECH BYTOVÝCH 
 A VÝSTAVBĚ DOSTUPNÉHO BYDLENÍ 

 

 

I. Obecná část 
 

A. Obecné zásady pro vypracování nařízení vlády 
 

Článek 10 odstavec 5 Legislativních pravidel vlády uvádí:  

Součástí materiálu, kterým se návrh zákona předkládá k projednání vládě a 

Legislativní radě, je i předkládací zpráva a dále návrh prováděcího předpisu (návrh 

nařízení vlády nebo návrh vyhlášky) nebo teze prováděcího předpisu, pokud 

návrh zákona obsahuje zmocnění k vydání prováděcího předpisu a tento 

prováděcí předpis má nabýt účinnosti současně se zákonem, a text zákona 

nebo jeho části v platném znění s vyznačením navrhovaných změn, jde-li o návrh 

novely zákona. Návrh prováděcího předpisu se v této fázi předkládá bez projednání v 

připomínkovém řízení a v pracovních komisích.  

Obdobně postup řeší i jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 

je-li zvolena forma poslaneckého návrhu v § 86 odstavec 4: 

Má-li být k zákonu vydán prováděcí předpis, může si organizační výbor vyžádat 

od navrhovatele jeho návrh. Návrh takového předpisu předloží 

navrhovatel vždy, má-li nabýt účinnosti současně se zákonem. 

S ohledem na výše uvedené zásady a také že v době zpracování návrhu zákona není 

rozhodnuto, zda půjde o vládní návrh zákona, poslaneckou iniciativu, přikládáme jen 

schématický návrh obsahu nařízení vlády s tím, že v mezích zákona by jej ústřední 

orgány státní správy v mezích svých kompetencí navrhly. Dojde-li k změnám v zadání, 

bude text paragrafového znění nařízení vlády urychleně vypracován a předložen. 

Vycházíme z poslední verze návrhu zákona tak, jak byl koncipován autorem. Případné 

úpravy tohoto textu návrhu by se musely promítnout též do tohoto věcného záměru. 

Nařízení vlády podle zákona o obecně prospěšných společnostech 

bytových a výstavbě dostupného bydlení odkazuje v § 29, „závěrečná a 

zmocňovací ustanovení“ na přijetí nařízení vlády. Ten zní:  
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(1) Tento zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení, účinnosti pak dnem 

vydání prováděcího nařízení vlády.  
(2) Nařízení vlády, které bude prováděcím předpisem k tomuto 

zákonu, vydá vláda do 6 měsíců od nabytí platnosti tohoto zákona. 
(3) Nařízení vlády provede § 2 odstavec 2 písmeno d) o veřejné 

podpoře, § 5 odst. 2, o podmínkách podpory výstavby a jejího 

financování, § 14 odstavec 3, vydání vzorového statutu společnosti, § 
18 odst. 1, o podmínkách finanční spoluúčasti, § 21 o pronájmu a 
výpovědi z něj, § 23 o ustavení a činnosti kontrolního orgánu, § 26 o 
povinném pojištění a § 27 odst. 1 o daních a poplatcích společnosti. 

 

S ohledem na již uvedené skutečnosti, že návrh zákona počítá s přijetím 

nařízení vlády do 6 měsíců od platnosti zákona, je předkládán pouze věcný 

rámec, záměr tohoto nařízení. Je to nutné především proto, že vláda, respektive 

určená ministerstva v nařízení vlády budou vymezovat oblasti, které mají být 

nařízením upraveny, například v části možných podpor, musí odpovídat jejich 

možnostem (například pokud by byly ze zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení). 

 

B. Obecné odůvodnění věcného záměru nařízení vlády 

Kompetenčně příslušným ústředním orgánem k zpracování je Ministerstvo pro místní 
rozvoj spolu se Státním fondem rozvoje bydlení a Ministerstvem práce a sociálních 
věcí. V části daňové pak Ministerstvo financí. 
Principiálně je nižší cena výstavby dána nikoliv podporou, ale principem 
že jde o cenu za zhotovení, náklady výstavby, na zakoupení pozemku a 
podobně. Nezahrnuje zisk z prodeje nemovitosti. 
 
O podporu formou zvýhodněných úvěrů nepůjde o nepovolenou veřejnou podporu, 
pokud bude adeptem podpory bydlení limitováno hranicí příjmů rodiny/občana. MMR 
musí ve spolupráci s ÚHOS do nařízení doplnit konkrétní limity. 
Předpokládá se: 
Dlouhodobý úvěr společnosti s úrokovou sazbou 1% a splatnost 20 let, 
V sociálním bytovém družstvu pak dotace ve výši členského vkladu, 
případě dotace na definované náklady související se zhotovením stavby. 
Z veřejných prostředků či ze SFRB by se hradila majetková újma bance, která by úvěr 
poskytla. 
Pro tyto účely je třeba ve spolupráci s MPSV definovat (nebo použít již definovaný) 
limit  
čistých osobních/rodinných příjmů osoby (rodiny), které mohou být zařazeny do 
výstavby domů s byty / bytů s další podporou.  

Veřejná podpora je definována v článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Pojem veřejné podpory je definován znaky, které musí být 
kumulativně splněny: 

 poskytování státem nebo ze státních (veřejných) prostředků, 
 zvýhodnění určitého podniku či odvětví výroby, 
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 hrozba narušením či narušení hospodářské soutěže, 
 ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. 

Nic takového při realizaci zákona a činností společnosti nehrozí, nevzniká. 
 
Článek 107 Smlouvy tedy obsahuje obecný zákaz veřejné podpory, ale současně 
vymezuje ty druhy veřejné podpory, které jsou automaticky považovány za slučitelné s 
vnitřním trhem a ty druhy veřejné podpory, které mohou být považovány za slučitelné 
s vnitřním trhem. Podpory, které automaticky jsou či mohou být považovány za 
slučitelné s vnitřním trhem podle uvedených výjimek, musejí být ovšem předem 
notifikovány,  
Přestože článek 107 Smlouvy veřejnou podporu obecně zakazuje, dává příslušná 
legislativa EU k dispozici poměrně širokou škálu výjimek. 
Například: Regionální podpora • Regionální investiční podpora • Regionální podpora 
městského rozvoje Podpora malého rozsahu může být poskytnuta též na služby 
obecného hospodářského zájmu a to podle nařízení č. 360/2012. Pokud celková výše 
podpory udělené na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, kterou 
příjemce obdrží za období tří účetních let, není vyšší než 500 000 EUR, má se za to, že 
nedochází k ovlivnění obchodu mezi členskými státy 
 

Nařízení vlády, resp. vládní nařízení patří mezi prováděcí právní předpisy. 
Pravomoc vlády vydávat nařízení vychází z čl. 78 Ústavy, který stanoví: „K provedení 
zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení 
podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády“. Postupy a pravidla schvalování 
nařízení vlády se řídí zejména Legislativními pravidly vlády a Jednacím řádem vlády v 
jejich platném znění. 

Ostatní odůvodnění věcného záměru nařízení vlády lze odvodit od odůvodnění 

jednotlivých navrhovaných oblastí.   

 

II. Zvláštní část 
 

A. Předpokládaný obsah nařízení vlády 
 

i. Podle § 2 odstavec 2 písmeno d) má nařízení vlády upravit toto:  

Pokud je společnost příjemcem veřejné podpory, pak její statut musí obsahovat 

způsob zjišťování a definici výše rozhodného příjmu klientů nebo členů 

sociálního bytového družstva v souladu se systémem státní sociální podpory. 

Podrobnosti upraví nařízení vlády. 

 

Nařízení vlády by mělo vycházet z těchto zásad: 

Obecně prospěšná společnost bytová (dále jen „společnost“) je právnickou 

osobou, které soustavně vyvíjí činnosti směřující na podporu sociální 

soudržnosti za účelem umožnit získat dostupné bydlení osobám s nižšími 

příjmy. Pokud v nařízení vlády budou uvedeny sociálně zaměřené podpory 

(programy), pak je nezbytné stanovit limit příjmů pro osoby (rodiny), které mají 

být příjemcem takové pomoci. Zákon počítá s využíváním místních zdrojů podle 

místa sídla a působnosti společnosti. Pokud má společnost formu sociálního 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=180062)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%A1d%C4%9Bc%C3%AD_p%C5%99edpis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Legislativn%C3%AD_pravidla_vl%C3%A1dy


bytového družstva a vyvíjí obecně prospěšné činnosti v bydlení pro 

znevýhodněné osoby pouze uspokojováním jejich bytových potřeb, musí být tyto 

osoby současně jeho členy. Výší takových příjmů by mělo zpracovat MPSV. 

Podotýkáme, že ne vždy je principem ekonomické výhodnosti dotace. Charakter 

neziskové výstavby, určením tzv. nákladové ceny bez zisku z tržního prodeje sám 

o sobě výrazně sníží cenu. Nařízení pak musí zvažovat i pravidla EU pro 

poskytování veřejných podpor nebo činností. Záleží na konkrétní zvažované 

povaze podpory.  

Pokud by šlo o tzv. služby obecného hospodářského zájmu (SGEI), 

nejednalo by se o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, které se 

vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány 

státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a 

specifickým znakem těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly finančně 

podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by 

byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory 

služeb obecného zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v 

oblasti nabídky těchto služeb. 

Tržní selhání v poskytování služeb dostupného a sociálního bydlení tzv. 

„ubytovnami“ považujeme za nesporné. Bude proto záležet na dotčených 

orgánech, zda a v jaké míře tento nový způsob neziskové výstavby použijí i pro 

tento segment.  

Je nutné zdůraznit, že ekonomický rys SGEI se vztahuje na povahu činnosti a 

nikoli její zájem, resp. cíl. Z toho vyplývá, že i některé služby v sociální oblasti 

mohou být pojímány jako SGEI. Na služby, které mají ekonomickou povahu, se 

vztahují soutěžní pravidla a tedy i pravidla veřejné podpory. Podle názorů 

autorů se o ekonomickou povahu v případě nonprofitní dostupné výstavby 

nejedná. 

 

 

ii. Podle § 5 odst. 2, má nařízení vlády upravit toto:  

Byty vystavěné bez podpory jsou financovány úvěrem poskytnutým společnosti 

nebo majetkovým vkladem zakladatele, u bytového družstva též členským 

vkladem. 

 

Nařízení vlády by mělo vycházet z těchto zásad: 

Toto ustanovení přímo navazuje na uvedené zásady k § 2 odstavec 2 písmeno 

d). Pokud jde o financování výstavby bez podpory (dotace), pak jsou možné jako 

zdroje financování: 

a) Standardní úvěr na výstavbu poskytnutý bankou, poskytnutý společnosti 
b) Osobní finanční vklad klienta, u formy družstva členský podíl, vklad. 
c) Vkladem zakladatele, člena – právnické osoby, zejména obce, včetně 

vkladu majetkového (pozemku). 

 Nařízení vlády by mělo definovat všechny možnosti včetně možné dotace, 

například na úrokovou míru, délku dlouhodobého úvěru (minimálně 20 let). Je také 

třeba upozornit na specifické možnosti formy akciové společnosti, kde například 

francouzské modely societé anonyme mohou mít charakter podobný družstvům – 
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každý akcionář drží jednu akcii a od ní se odvíjí jeho právo na uzavření nájemní 

smlouvy, jeho finanční plnění a podobně. Ovšem akcie a právo k nájemní smlouvě 

nejsou volně převoditelné. Toro návrh zákona neuvádí, ale aplikaci takového modelu 

nelze vyloučit. 

 

iii. Podle § 14 odstavec 3 má nařízení vlády upravit toto: 

Podrobnosti finanční spoluúčasti uvádí statut společnosti. Vzorový statut upraví 

ministerstvo pro místní rozvoj v nařízení vlády. 

  

Nařízení vlády by mělo vycházet z těchto zásad: 

Společnost je povinna vydat statut, který upravuje podrobnosti její 

činnost. Ten uloží do 30 dnů od svého vzniku do sbírky listin, obdobně se 

postupuje v případě změn statutu obecně prospěšné společnosti.  

Zákon o obchodních korporacích předpokládá jako podmínku vzniku některých 

společností společenskou smlouvu. Protože takovou společností podle § 2 

odstavec 1 písmeno a), b), c) může být společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost nebo družstvo, je třeba určitého obsahového sjednocení jejich 

základních listin. Zákon o obchodních korporacích počítá u společnosti 

s ručením omezeným v § 135 an. se společenskou smlouvou, akciová společnost 

v § 250 an. se stanovami, stejně tak družstvo v § 553. Podle charakteru 

společnosti se obsah liší a povinný statut společnosti podle tohoto zákona musí 

přinést společné znaky pro tento typ nepodnikatelské, obecně prospěšné 

společnosti. Jde zejména o odlišnosti, kdy v družstvu je finanční spoluúčast 

podmínkou, u společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti pak 

může, ale nemusí být každý klient například akcionářem, takové společnosti 

může založit například pouze jeden subjekt, právnická osoba, bez finanční 

spoluúčasti nájemců. Zásadní principy neziskového charakteru výstavby a 

pronajímání bytů však musí být sjednoceny a k tomu je navržen povinný statut 

u všech typů korporací. Založení akciové společnosti umožní například obci 

alternativy vzniku společnosti s jiným subjektem nebo výlučně obcí, úvěr na 

výstavbu pak ale netíží rozpočet obce, nýbrž vázne na společnosti. 

 

iv. Podle § 18 odst. 1 má nařízení vlády upravit toto:   

Společnost může čerpat dotace a příspěvky z veřejných zdrojů, jsou-li nařízením 

vlády dány. V takových bytech neplatí obecně závazné předpisy o určení výše 

nájemného, nýbrž jde o byty a domy veřejného bydlení. Ustanovení § 2246 

občanského zákoníku o ujednání výše nájemného se nepoužije. 

 

 

Nařízení vlády by mělo vycházet z těchto zásad: 

Byty společnosti nejsou učeny ke komerčnímu pronájmu za nájemné, § 2246 

občanského zákoníku o ujednání a limitu nájemného se pro byty společnosti 

nepoužije. Proto je pro předpis výše nájemného použít sjednocující pravidla, 

které určí nařízení vlády s ohledem na charakter typu společnosti, v zásadě jde 
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o rozpočet spláceného úvěru na pronajímaný byt, platbu všech služeb, pojištění, 

náklady revizí, pojištění domu.  

Je třeba též výkladu definice (pojmu) Veřejné bydlení resp. sociální bydlení. 

Veřejné bydlení je jakékoli nájemní bydlení, které může být ve 

vlastnictví státu, kraje či obce, též neziskových organizací nebo 

kombinací těchto vlastnických práv, obvykle s cílem poskytnout 

dostupné bydlení.  

Sociální bydlení ve smyslu tohoto zákona je obecně přidělováno 

nějakou formou testování prostředků nebo administrativních 

opatření v oblasti bytové potřeby. Sociální bydlení lze také považovat 

za potenciální řešení nerovnosti v bydlení. 

 

Soukromé bydlení je forma držby, ve které je majetek vlastněn 

soukromým developerem, neziskovými organizacemi a podobně, na 

rozdíl od veřejného bydlení, ve kterém je majetek obvykle ve 

vlastnictví vládního orgánu. 

 

Přestože společným cílem veřejného bydlení je poskytovat dostupné 

bydlení, podrobnosti, terminologie, definice chudoby a další kritéria pro 

přidělování se liší v různých kontextech. 

Definici obsahují odstavce 6 až 8 předmětného paragrafu v zásadě 

takto: 

Veřejné bydlení je jakékoli nájemní bydlení, kde pronajímatelem a 

vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytů je stát, kraj či obce, za 

nájemné určené zásadami tohoto zákona. 

Za veřejné bydlení se považují též byty společností podle tohoto 

zákona, nebo jimi spoluvlastněné se subjekty podle odstavce (6), s cílem 

poskytnout dostupné bydlení občanům s určenou výší rodinných (osobních) 

příjmů. 

Sociální bydlení je obecně přidělováno na základě osobních poměrů, 

zejména příjmů uchazeče s přihlédnutím k úpravě podpory na bydlení. Sociální 

bydlení lze také považovat za formu řešení nerovnosti v bydlení. 

 

v. Podle § 21 má nařízení vlády upravit toto:  

Ustanovení občanského zákoníku pro pronajímání bytů a ostatní normy se pro 

pronájem bytů společnosti včetně forem ukončení (výpovědi) nájemní smlouvy 

se použijí přiměřeně. Podrobnosti určí nařízení vlády. 

 

 Nařízení vlády by mělo vycházet z těchto zásad: 

Právní úprava výpovědi z nájmu bytu a domu je většinově obsažena v § 2285 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, výpovědní důvody jsou 

uvedeny též jako výpovědní důvody pronajímatele (§ 2288 odst. 2 OZ). Pro 

potřeby ukončení nájemní smlouvy z nájemního vztahu ve společnosti je třeba 

přesně vymezit onu „přiměřenost“, aniž by mělo nařízení ambice zasahovat do 

platné právní úpravy. Jde o odlišnosti nájemní smlouvy klienta a člena družstva, 

ač se s takovou odlišností již praxe do jisté míry vypořádala. 
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vi. Podle § 23 má nařízení vlády upravit toto:  
Kontrolní orgán je samostatná právnická osoba. Vznikne na základě tohoto 

zákona jako nezávislý kontrolní a metodický útvar. Podrobnosti vzniku, 

financování, tabulkový počet míst určí nařízení vlády 

 

 Nařízení vlády by mělo vycházet z těchto zásad: 

Jde o zcela nový subjekt, ač navazuje na zkušenosti například z právní 

úpravy bytových družstev, kdy do roku 1988 tehdejší subjekt, Český svaz 

bytových družstev měl charakter orgánu státní správy s povinným členstvím a 

prováděl pravidelné periodické prověrky hospodaření všech družstev. S takovou 

konstrukcí se v celém rozsahu nepočítá, avšak povinnost společnosti být 

subjektem kontrol tohoto orgánu je zásadní. Současně kontrolní orgán vydá 

metodické pokyny a v první fázi, než podle zákona první společnosti zahájí 

činnost a dokončí výstavbu, by kontrolní orgán vydával metodické pokyny, 

pomůcky a doporučení pro založení společnosti, financování výstavby a 

podobně. Protože revizoři či auditoři nebudou zaměstnanci orgánu nýbrž 

smluvními partnery a za provedenou kontrolu obdrží odměnu, jejíž výpočet též 

nařízení vlády upraví, jde o finanční zajištění činnosti kontrolního orgánu do 

doby, než systém bude schopen samofinancování. Zkušenosti z praxe svazů a 

spolků, které obdobnou činnost pro své (dobrovolné) členy vykonávají, ukazují 

na to, že náklad na činnost nedosahuje v zásadě výše přesahující částku jednotek 

milionů Kč. S těmito subjekty je též možné spolupracovat v alternativě, když by 

se zákonodárce rozhodl k licencované činnosti, kterou stávající spolky mohou za 

podmínky, že splňují odborné a ekonomické zásady zákona, získat. 

 

vii. Podle § 26 má nařízení vlády upravit toto:  

Společnost musí být pojištěna, podrobnosti a rozsah pojištění určí nařízení 

vlády, kterým se provede tento zákon. 

 

Nařízení vlády by mělo vycházet z těchto zásad: 

Nařízení bude specifikovat, který majetek je pod povinným pojištěním, 

předpokládá se, že s komerčními pojišťovnami, jde zejména o pojištění bytových 

domů. 

 

 

viii. Podle § 27 odst. 1 má nařízení vlády upravit toto: 
Nařízení vlády určí, v jaké míře je společnost zvýhodněna. To platí pouze 

v případech, kdy nespravuje jiné byty než určené pro občany s definovanými 

příjmy. Ustanovení § 17a a 18a zákona 586/1992 Sb. o daních s příjmů se 

nepoužije. 

 

 

ix. Podle § 27 odstavec 2 návrh zákona narovnává určitou diskriminaci 
členů bytových družstev pokud se týká odpočtů se splátky hypotéky 
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družstvem. Do zákona číslo 586/1992 Sb., zákon České národní rady o daních 

z příjmů se vkládá se nový § 15a, který zní: „Odpočet od základu daně podle § 15 
odstavec (3) se vztahuje i na úvěr poskytnutý společnosti podle tohoto zákona, 
jde-li o bytové družstvo. Odpočet uplatní člen tohoto družstva ve výši podle 
propočtu jeho podílu na splátkách úvěru družstvem splaceného. Podrobnosti 
uvede nařízení vlády.“ Nařízení vlády pak nezasáhne do zákona (což by bylo 

nepřípustné), pouze upraví administrativní postup realizace tohoto ustanovení 
do daňových přiznání. Toto pravidlo lze uplatnit pouze na nově, podle tohoto 
zákona realizovanou výstavbu. Umožní o odpočet plnění člena družstvu, plní li 
vkladovou povinnost úvěrem. 
 

Nařízení vlády by mělo vycházet z těchto zásad: 

Jde o okolnosti v kompetenci ministerstva financí a důsledek jejího 

nepodnikatelského charakteru, když společnost zisk zpravidla nevytváří. Je však 

třeba uvést zásady od souladu s účetními a daňovými předpisy. 
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