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Páka na bytová družstva 
21.7.2007    Lidové noviny    02    Politika 

    PETR (KOLÁŘ), VOJTĚCH BEDNÁŘ 

Členové bytových družstev by v případě, že chtějí družstvo opustit, měli mít nárok na celý byt v jeho tržní 
hodnotě, anebo dostat peníze, říká poslankyně ODS Zdeňka Horníková.  
PRAHA Občanští demokraté v čele s poslankyní Zdeňkou Horníkovou chystají novelu zákona, která se má týkat 
situace, kdy chce člen bytového družstva získat byt do osobního vlastnictví.  
 Změnou obchodního zákoníku by dokonce chtěla obejít stávající zákony. Horníková chce dosáhnout 
toho, aby když už člen družstva nechce být nadále jeho členem, mohl kdykoli vystoupit a od družstva mohl 
požadovat buď převedení bytu do osobního vlastnictví, anebo vyplacení jeho tržní hodnoty.  
 Dosud přitom v takovém případě dostal člověk, který chtěl družstvo opustit, pouze cenu vypořádávacího 
podílu. Ten přitom mohl činit jen zlomek tržní ceny bytu.  
 „Pokud projde náš návrh, mohou lidé odejít z družstva kdykoli v budoucnu a s jistotou, že o byt 
nepřijdou. Pokud ho nebude možné převést, dostanou vypořádání v tržní ceně,“ tvrdí Horníková. „Tímto 
způsobem by tedy o své peníze neměli přijít ani ti lidé, kterým se nepodaří prokázat podání žádosti o byt v roce 
1995 – mohou prostě odejít z družstva a nechat se vyplatit,“ uvádí poslankyně.  
 Možnost podat žádost o získání družstevního bytu do osobního vlastnictví totiž lidé měli pouze do konce 
června 1995. Zákon ale tehdy nestanovoval, jakým způsobem mají žádost podat. I to chystaná novela 
zpřesňuje.  
 Některá družstva proto odmítala byty do osobního vlastnictví převést, zájemcům o opuštění družstva 
nabízela pouze cenu vypořádávacího podílu v družstvu. Protože bytová družstva odmítla byty převádět a 
vypršela stanovená lhůta, rozhodli v roce 2000 poslanci o jejím prodloužení až do roku 2010.  
 „Problém je v tom, že družstva nechtějí byty převádět dál. Tvrdí lidem, že nemají písemnou žádost, že 
nebyli na schůzi a podobně. Dokonce jsou i družstva, která si najdou nějaký důvod a vyloučí člena z družstva. 
Může se tak stát, že by lidé o byty přišli.“ říká Horníková. „Náš návrh by měl vést k ozdravení družstev. Ta 
špatná mohou zaniknout, ta dobrá si zase polepšit,“ dodává.  
 
Křeček: Družstva se často chovají velkopansky  
 
Novelu by poslankyně ODS chtěla do sněmovny předložit v září. Tvrdí, že hlavně s partnery z koaličních stran, 
ale i s některými sociálními demokraty o věci diskutovala už při tvorbě novely zákona. Podpora by proto prý 
mohla být napříč stranami.  
 Lidovecký expert na tuto problematiku Tomáš Kvapil ovšem tvrdí, že by byl proti. Naopak jeho protějšek 
z řad ČSSD Stanislav Křeček se k nápadu Horníkové hlásí. „Je to zásadní změna, která se dotkne 
velkodružstev, ale posílí pozici lidí. Družstva se často chovají velkopansky, toto by jim takové chování 
znemožňovalo,“ myslí si Křeček. „Umím si představit, že budu pro,“ dodal s tím, že novelu dosud ale nečetl.  
 To Kvapil tak nadšený není. „Ten návrh bych nepodpořil. Nejsme už v transformačním období, abychom 
do toho takto razantně vstupovali,“ míní. „Byt je přece ve vlastnictví i ostatních členů družstva. Dali bychom tím 
nově vznikajícím bytovým družstvům najevo, že jejich budoucnost může být nejasná,“ uvedl Kvapil.  
 Proti je také místopředseda sdružení nájemníků Milan Taraba. „Podle mě takový návrh nemá smysl. V 
této věci již existují judikáty soudu, které zájmy nájemců chrání dostatečně,“ řekl. „Souhlasím s cílem této snahy, 
tedy aby lidé neměli pocit, že je chce někdo ošulit. Takové jednorázové řešení bez řádné diskuse je ale 
nesmyslné,“ tvrdí.  
 
*** 
 
„Pokud projde náš návrh, mohou lidé odejít z družstva kdykoli v budoucnu a s jistotou, že o byt nepřijdou,“ říká 
poslankyně Horníková  
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