1. června 2022

Dne 1. června 2022 proběhla v Centru architektury a městského plánování v Praze konference Dostupné
družstevní bydlení jako jedno z řešení bytové krize. Na konferenci vystoupili zástupci Prahy, některých
českých měst, bank, družstev a dalších odborníků na oblast bydlení, a společně představili možná řešení
současné krize.
Na úvod konference radní pro oblast legislativy a podpory bydlení HMP JUDr. Hana Kordová Marvanová nastínila
krizovou situaci na trhu s bydlením, která mimo jiné vyplývá z výsledků výzkumu realizovaného v květnu 2022.
Upozornila, že krize bydlení brzdí polovinu Čechů v založení rodiny a stěhování z měst zvažuje každý čtvrtý občan.
Mgr. Jiří Kučera, advokát a vedoucí odborného týmu DDB, následně prezentoval základní principy DDB a pilotní
projekt DDB, který se bude realizovat na MČ Praha 5 Radlická. Tento projekt na konferenci podpořila starostka MČ
Praha 5 Mgr. Renáta Zajíčková, která uvedla přínosy a výhody projektu pro občany a město. Místostarosta MČ
Praha 5 JUDr. Tomáš Homola představil další družstevní projekt realizovaný na Praze 5.
Na konferenci vystoupili ekonomové Ing. Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance, Ing. Petr Vohralík, manažer
úvěrových rizik Real Estate České spořitelny a Ing. Pavel Hroch, regionální ředitel firemního bankovnictví ČSOB,
kteří se vysvětlili nákladové principy a financování Dostupného družstevního bydlení. Část konference byla
věnována projektům plánovaným či realizovaným v některých městech České republiky. Náměstek primátorky
města Jihlava Ing. Vít Zeman představil koncept družstevního bydlení, který je již rozpracován, starostka města
Jeseník Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová seznámila obecenstvo s vlastním konceptem DDB. O družstevním nájemném
bydlení v Curychu informovala MArch. Ing. arch. Yvette Vašourková. Předseda České společnosti pro rozvoj bydlení
Mgr. Martin Kroh pohovořil o bytové družstevní výstavbě. Na závěr proběhl brífink přednášejících s novináři.

Dostupné družstevní bydlení
jako jedno z řešení bytové krize
přednášející
I. panel: Pilotní projekt v Praze

II. panel: Plány a zkušenosti měst s
družstevní bytovou výstavbou

o

JUDr. Hana Kordová Marvanová (radní HMP)

o

Mgr. Jiří Kučera (advokát K&A, vedoucí odborného týmu
DDB)

o

JUDr. Pavla Schödelbauerová (vedoucí právního oddělení
odboru politiky bydlení, MMR)

o

Mgr. Renáta Zajíčková (starostka MČ Praha 5)

o

Ing. Vít Zeman (náměstek primátorky města Jihlavy)

o

JUDr. Tomáš Homola (místostarosta MČ Praha 5)

o

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová (starostka města Jeseníku)

o

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (náměstkyně ministra,
MPSV)

o

Ivana Todlová (zástupkyně MČ Praha 13)

o

Mgr. Radka Vladyková (výkonná ředitelka Svazu měst a
obcí ČR)

o

MArch. Ing.arch. Yvette Vašourková, Ph.D. (zakladatelka
CCEA MOBA)

o

Ing. Petr Vohralík (manažer úvěrových rizik Real Estate,
ČS, a. s.)

o

Mgr. Martin Kroh (předseda ČSRB)

o

o

Ing. Pavel Hroch (regionální ředitel firemního bankovnictví
ČSOB, a. s.)

JUDr. Bc. Jitka Vepřková Zábojová
(místopředsedkyně představenstva SBD Pokrok)

o

Ing. Jan Bureš (hlavní ekonom Patria Finance)

o

Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D. (Sociologický ústav AV
ČR)

Dostupné družstevní bydlení
jako jedno z řešení bytové krize
prezentace
o JUDr. Hana Kordová Marvanová: Bytová krize v Česku a Dostupné družstevní bydlení jako její řešení
o Mgr. Jiří Kučera: Základní principy Dostupného družstevního bydlení, Pilotní projekt Radlická
o Mgr. Renáta Zajíčková: Dostupné družstevní bydlení MČ Praha 5
o JUDr. Tomáš Homola: Projekt Nad Koulkou
o Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D.: Participativní bydlení
o Ing. Petr Vohralík: Podpora družstevní bytové výstavby
o Ing. Vít Zeman: Družstevní bydlení v Jihlavě
o Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová: Dostupné družstevní bydlení Jeseník
o MArch. Ing.arch. Yvette Vašourková, Ph.D.: Dostupné bydlení Curych
o Mgr. Martin Kroh: Dostupné družstevní bydlení z pohledu družstevní bytové výstavby
o JUDr. Bc. Jitka Vepřková Zábojová: Družstevní výstavba SBD Pokrok
o Ing. Jan Bureš: Realitní trh v době stagflační

Bytová krize v Česku
a DDB jako její řešení
JUDr. Hana Kordová Marvanová
o V Česku je 2. nejhůře dostupné bydlení v Evropě
o Průměrná úroková sazba u nových úvěrů se v dubnu zvýšila
na 4,4 % (analýza České bankovní asociace)
o Na pořízení bytu v Praze je potřeba 16 ročních průměrných
hrubých mezd (CG Index, 2021)
o Za posledních 5 let ceny bytů vzrostly o 90 %, mzdy jen o 33 %
(CG Index, 2021)

Nedostupnost bydlení
v číslech
JUDr. Hana Kordová Marvanová

Pro 81 % Čechů představuje
nedostupnost bydlení
překážku pro zakládání rodiny

Q1. Představuje dnes podle vás nedostupnost bydlení překážku pro zakládání rodiny? N=1027
Zdroj: Aplikace Instant Research společnosti IPSOS, květen 2022

Nedostupnost bydlení
v číslech
JUDr. Hana Kordová Marvanová
69 % Čechů zvažuje kvůli nedostupnému bydlení odložení založení
rodiny. U lidí do 35 let dosahují čísla ještě výše
10%
26%
Ano
Spíše ano

22%

72 %
Založení rodiny by kvůli
nedostupnému bydlení
odložilo 72 % mladých
do 35 let

Spíše ne
Ne

43%
Q2. Odložili byste založení rodiny kvůli nedostupnému bydlení? N=892, mají v plánu založení rodiny
Zdroj: Aplikace Instant Research společnosti IPSOS, květen 2022

Nedostupnost bydlení
v číslech
JUDr. Hana Kordová Marvanová
29 % Čechů počítá s tím, že se kvůli špatně dostupnému bydlení budou muset
přestěhovat do jiné obce. Mezi mladými respondenty však s možným stěhováním
počítá téměř polovina z nich.
Ano, již jsem to udělal(a)

Ano, plánuji to

Ano, počítám s tím, že k tomu může dojít

Ne, myslím, že si budu moci dovolit zůstat ve
městě, kde bydlím

48 %

6,6

9,5

Obavy ze stěhování do
jiného města má 48 %
mladých do 26 let

29,0

54,8

Q3. Dovedete si představit, že se kvůli špatně dostupnému bydlení ve vašem městě přestěhujete do jiné obce? N=1027
Zdroj: Aplikace Instant Research společnosti IPSOS, květen 2022

DDB jako odpověď
na bytovou krizi
JUDr. Hana Kordová Marvanová
o Cílem projektu Dostupné družstevní bydlení (DDB) je výstavba cenově
dostupného bydlení, určeného zejména pro příslušníky střední příjmové
skupiny, která má problém dosáhnout na vlastnické bydlení.
o DDB je založené na výstavbě bytových domů ve spolupráci hlavního
města Prahy a soukromého sektoru. To umožňuje dosáhnout nižší ceny
výstavby a díky tomu také levnějšího bydlení pro členy družstva.
o DDB zároveň umožňuje městu zajistit bydlení pro skupiny obyvatel, které
podporuje. Například pro klíčové profese (učitelé, zdravotníci, hasiči, …).
Pro koho je DDB určeno?
o Pro Pražany bez vlastního bydlení
o Zástupce střední třídy, jednotlivce, mladé rodiny i seniory

Základní principy
Dostupného družstevního bydlení
Mgr. Jiří Kučera
o Praha poskytne formou práva stavby pozemky pro stavbu bytových domů
o HMP vybere veřejnou zakázkou družstevního developera („Partnera“), se kterým založí bytové
družstvo
o HMP s Partnerem uzavře smlouvu o spolupráci a pro družstvo zřídí právo stavby
o Partner pro družstvo zajistí úvěr a samotnou komplexní výstavbu bytového domu na právu stavby
o Do družstva vstupují členové – fyzické osoby, splňující podmínky členství dle stanov, zejména
Pražané bez vlastního bydlení
o Každý člen družstva zaplatí dopředu až 25 % nákladů na výstavbu bytu, zbytek podílu splácí
členové formou měsíčního nájemného
o Partner může uzavřít s družstvem smlouvu o správě domu
o Po splacení úvěru vznikne družstvu právo pozemky odkoupit od HMP. Byt lze poté získat do
osobního vlastnictví
o HMP má jako družstevník právo k 1/3 družstevních bytů. Ty může využít k pronájmu
občanům příslušníkům pro město důležitých profesí

Kritéria pro vstup do družstva
Mgr. Jiří Kučera

o Trvalý pobyt v Praze
o Absence vlastního bydlení
o Zletilost a plná svéprávnost
o Bezúhonnost
o Bezdlužnost
o Převod podílu na osoby nesplňující podmínky členství je
vyloučen

Výhody pro občany
Mgr. Jiří Kučera
o Až o 30 % nižší cena bytu díky poskytnutí pozemku od Prahy
a nižší marži stavitele
o Úvěr na stavbu si bere družstvo, družstevníci nemusí dokládat
příjmy a nejsou zatíženi hypotékou
o Dosažení výhodnějšího úvěru na výstavbu díky zapojení
města
o Možnost odkupu pozemku od města do vlastnictví po splacení
úvěru
o Možnost vícegeneračního rozložení splácení

Výhody pro město
Mgr. Jiří Kučera
o Rozšíření bytového fondu města díky třetinovému podílu
v družstvu
o Zajištění bydlení pro kritickou infrastrukturu města

Dostupné družstevní bydlení
Praha 5 - Radlická ulice
Parametry

Právo stavby
HMP pro družstvo zřídí právo stavby na 99 let
Družstvo má právo smlouvu vypovědět předčasně po splacení úvěru na
výstavbu
Družstvo má nárok pozemky odkoupit za cenu stanovenou v souladu s
předpisy účinnými v době převodu
Družstvo pravidelně platí příspěvek do fondu rozvoje dostupného bydlení
HMP - 1% ceny pozemku ročně
Pokud družstvo pozemky neodkoupí,
stane se budova vlastnictvím HMP a
HMP poskytne družstvu náhradu ve
výši obvyklé hodnoty budovy

Kontrola plnění veřejného zájmu /
Kontrolní mechanismy
Auditní výbor představenstva –
poradní orgán složený ze zástupců
HMP, má právo na informace vůči
představenstvu
Rozhodování o zásadních otázkách na
členské schůzi vyžaduje 100 % hlasů
přítomných členů

c

Směrnice o přijímání uchazečů stanovuje interní postup při posuzování
přihlášek  zajišťuje kontrolu HMP nad procesem přijímání členů družstva
HMP má předkupní právo k podílům ostatních členů – má kontrolu nad
tím, kdo se stane členem

Nastavení podmínek družstva
Podmínky vstupu do družstva: trvalý
pobyt na území HMP, absence
vlastního bydlení, bezdlužnost (daně,
VZP, sociální zabezpečení, dluhy vůči
HMP a jím zřízeným právnickým
osobám)
Převod podílu na osoby nesplňující
podmínky členství je vyloučen
Vystoupení z družstva: vypořádací
podíl ve výši splacených členských
vkladů a příspěvků do fondu HMP

Předpokládaný časový harmonogram
a cena výstavby
Proces výstavby od založení družstva
do předání bytů družstevníkům:
3 – 4 roky
Odhadovaná cena výstavby z ledna
2022:
834 600 000,- Kč bez DPH

Flat

DOSTUPNÉ DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ
PROJEKT RADLICKÁ - PRAHA 5

Aw e s o m e B u s i n e s s

DDB
DOSTUPNÉ
DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ
Mgr. Renáta Zajíčková
Pilotní projekt DDB startuje na území MČ
Praha 5, která nabídla architektonickourbanistickou studii v rozvojové lokalitě
Radlická. Realizace probíhá na základě
“Memoranda” mezi HMP a MČ Praha 5.

Projekt Radlická

Proč DDB?
Kvalita bydlení je jednou z primárních hodnot pro zdravou
rodinu. Nedostupnost bydlení pro středně příjmové vrstvy
obyvatel je tak základní socioekonomickou překážkou pro
řadu mladých lidí k založení rodiny. Projekt DDB je
přijatelnou alternativou, jak zajistit alespoň v určité míře
nabídku odpovídajícího bydlení v metropoli zejména pro
potřebné profese.

LEVNĚJŠÍ
ALTERNATIVA
Projekt DDB je především levnější variantou
získání kvalitního bydlení. Jde o snížení
nákladů na pořízení pozemku. Ten vkládá do
vzniklého družstva HMP. Projekt zároveň není
koncipován pro dosažení zisku, což také
snižuje pořizovací náklady.

Projekt RADLICKÁ

KVALITNÍ
BYDLENÍ
Kvalita bydlení se vedle pořizovací ceny odvíjí
od občanské vybavenosti. Dostupné služby,
sportoviště, školská zařízení, zeleň, dobrá
dopravní obslužnost.

Projekt Radlická může i díky dobře nastaveným pravidlům MČ Prahy 5 pro jednání s developery nabídnout právě takové kvalitní
bydlení. Řada investičních záměrů počítá s výstavbou odpovídajícího zázemí pro vzdělání, nové hřiště a podobně. Můžeme nabídnout
podmínky pro skutečně kvalitní rozvoj dané lokality.

Projekt Radlická

Výhody pro město
Za poskytnutí stavebního pozemku získá město městská část dispoziční právo na část bytového fondu
pro potřebné profese.

Výhody družstevníků
Možnost pro středně příjmové skupiny obyvatel získat
kvalitní bydlení v širším centru metropole. Celý projekt
podléhá kontrolním procesům HMP.

Další benefity
Rozšíření bytového fondu HMP. Přenechání správy
družstevníkům a stavebním partnerům. Participace MČ
od samotného počátku výstavby v dané lokalitě.

Projekt Radlická

Tři roky
Projektu předcházely tři roky
příprav a konzultací.

Právní analýzy

Daňoví experti

Zastupitelstvo

Připravená právní rozbory pro všechny
myslitelné scénáře.

Projekt odpovídá všem daňovým
standardům ČR.

Byly vypořádány připomínky
zastupitelů i dalších odborníků.

ŠTĚSTÍ PŘEJE
PŘIPRAVENÝM
Připravená studie
MČ Praha 5 měla pro
zastavitelné území
připravenou studii a proto je
pilotním projektem Radlická.

V místě bytového domu bude
zajištěna potřebná infrastruktura.
Mimo jiné je v těsném sousedství
základní i mateřská škola.

Projekt Radlická zapadá do trendu
“humanizace” nepřívětivých míst, kde
stav veřejného prostoru neláká k pobytu
venku. Radlická ulice projde a prochází
celkovou modernizací do níž projekt DDB
přesně zapadá.

Dostupné družstevní
bydlení

PRAHA 5
Projekt NAD KOULKOU
JUDr. Tomáš Homola, místostarosta MČ Praha 5

Zásady
projektu DDB
Zásady
projektu DDB

o MČ Praha 5 vychází z analýzy HMP
o Výběr partnera buď:
• Veřejná soutěž
• Zadávací řízení

Projekt NAD KOULKOU
o Podmínky výběru partnera posoudí ÚOHS
o Žádost MČ Praha 5 o posouzení odeslána

Role městské části
o Výběr partnera
o Spoluzaložení družstva
o Zřízení práva stavby na vlastním pozemku
o Vklad pozemku do družstva – nepeněžní vklad

Uzavření smlouvy o výstavbě s
partnerem

Role
družstva

Úhrada nákladů stavby

Uzavření nájemních smluv s členy
družstva po kolaudaci stavby

Vypořádá
ní po
skončení
práva
stavby

Družstvo odkoupí
pozemek od MČ za
obvyklou tržní cenu

Stavba se stane
součástí pozemku a
majetkem MČ
• MČ poskytne
družstvu
kompenzaci ve výši
hodnoty stavby

Nad Koulkou základní
data/podmínky
o 40 bytových jednotek
• 1/3 malometrážní 1kk – 2kk (byty MČ)
• 2/3 větší 3kk – 4kk (rodiny s dětmi)

o Alespoň jeden člen domácnosti do 35 let
o Alespoň jedno dítě do 15 let
o Členové družstva nesmí vlastnit jinou nemovitost
o Cílem je podpora mladých rodin – výrazný rozdíl proti podmínkám HMP

Proces schvalování

Rada obce schválí
záměr a publikuje:
Výběrové řízení
včetně návrhů
- Smlouvy o
spolupráci
- Stanov Družstva
- Smlouvy o právu
stavby

Projednání záměru
uzavřít smlouvy a
založit družstvo s
vybraným
uchazečem v Radě
HMP

Výběrové řízení

Zastupitelstvo
schválí:

Uzavření smlouvy o
spolupráci

- Uzavření smlouvy o
spolupráci

Založení a vznik
družstva

- Vznik družstva

Uzavření smlouvy o
právu stavby

- Uzavření smlouvy o
právu stavby

Časová osa projektu
Příprava:
3 – 8 měsíců
Stavební příprava:
12 – 24 měsíců
Výstavba:
18 až 24 měsíců

Příprava projektu
Výběrové řízení: Partner

Veřejná soutěž / VZ o nejvhodnější nabídku
Zásady spolupráce, stanovy družstva, převodní
smlouvy k podílům, předkupní právo k podílům,
záruky pro MCP5 za plnění Partnera, et
Zajištění financování 1. a 2. fáze projektu
partnerem, zajištění třetího zakladatele
Ceny výstavby, podílů a bytů a nájemného
Exit strategie
Zásady smlouvy o správě domů

Uzavření smlouvy s
Partnerem

Vznik družstva s
Partnerem

Stanovy dle obsahu smlouvy s Partnerem
Zásady spolupráce, stanovy družstva, převodní
smlouvy k podílům, předkupní právo k podílům,
záruky pro HMP za plnění Partnera, etc
Zajištění financování 1. a 2. fáze projektu
partnerem, zajištění třetího zakladatele
Ceny výstavby, podílů a bytů a nájemného
Exit strategie
Zásady smlouvy o správě domů

Způsob spolupráce s třetím zakladatelem

Stavební příprava
MČP5 – Družstvo:
Smlouva o právu stavby
Družstvo – Partner/Gen.
Dodavatel:
Smlouva o výstavbě
Družstvo – Partner/Banka:
Smlouva o úvěru

• 35 let trvání
• Stavební plat: (i) právo MČP5 byty dále pronajmout, (ii) náklady na pozemek
• Zásady vypořádání po uplynutí práva stavby

• Smlouva o výstavbě na klíč (projekt, stavební povolení, výstavba, kolaudační
rozhodnutí.
• Cena dle úplného rozpočtu

• Družstvo – Banka: 30 let stavební úvěr a zástava na právu stavby

Výstavba + správa domu
Výstavba domů s byty
• Výstavba
• Kolaudace
• Předání družstvu

Družstvo – Partner:
Smlouva o správě domu
• Dle zásad správy domu obsažených ve smlouvě s partnerem

Družstvo – družstevníci:
Uzavírání nájemních smluv
• Nájemní smlouva

Vypořádání stavby/Převod jednotek družstevníkům

MČP5 – Družstvo:

MČP5 – Družstvo:

Převod jednotek /

Ukončení práva stavby a převod
nemovitostí

Vypořádání

Úvěr na koupi pozemku

Zánik práva stavby uplynutím doby 35 let od předání
stavby družstvu, pokud družstvo neuplatní opci na
prodloužení

Právo družstva pozemek odkoupit

Vyčlenění bytových jednotek a jejich převod do
vlastnictví družstevníků

Splacení úvěru Družstvem

Vypořádání dle smlouvy o právu stavby

Hodnota pozemku bez stavby určena v souladu s
právními předpisy na základě obvyklé ceny zjištěné
znaleckými posudky v okamžiku převodu vlastnického
práva.
Družstvo nekoupí pozemek:, přičemž bytový dům se
stane součástí pozemku. MČ poskytne družstvu
kompenzaci ve výši odpovídající hodnotě tohoto
domu.
Družstvo následně rozdělí získanou částku mezi své
členy, a to podle poměru jejich členských vkladů

Družstvo/Družstevníci splácí úvěr na koupi pozemku

Vyhrazené

Podpora družstevní bytové
výstavby 1/6/2022, Praha

Petr Vohralík, Manažer úvěrových rizik Real Estate

Podpora družstevní bytové výstavby
Strukturální posun v rezidenční výstavbě
Nákladové principy dostupného bydlení
Financování dostupného družstevního bydlení
Domácí úkoly

Strukturální posun v rezidenční výstavbě
Rostoucí aktivita nájemního a družstevního bydlení: rostoucí ceny nemovitostí
zvyšují poptávku po financování nájemního a družstevního bydlení na úkor
doposud dominantního segmentu výstavby na prodej

Nákladové principy dostupného bydlení
Možnosti úspor celkových investičních nákladů: potenciál pro úspory je
zejména v přístupu k levnějším pozemkům (případně konstrukce práva
stavby) a nižší ziskové marži
Dostupné bydlení
Úspora až
12%

Úspora až
15%

Rozdíl
Pozemek

Komerční výstavba

Marže 3%

Marže
10-15%

Projektové
náklady
15-20%

Projektové
náklady
15-20%

Stavební
náklady
50-55%

Stavební
náklady
50-55%

Rozdíl

Pozemek
10-15%

Financování dostupného družstevního bydlení
Možnosti úhrad celkových pořizovacích nákladů: potenciál pro nižší splátky je
zejména v přístupu k delšímu a levnějšímu financování bytových družstev

Standardní hypotéka (regulace ČNB od 1.4.2022):
• Požadavek na vlastní zdroje v minimální výši 20% (10% pro osoby mladší 36 let)
• Maximální délka splatnosti 30 let
• Plnění kritérií kreditního skóringu a parametrů DTI (8,5 x), DSTI (45%), resp. DTI
(9,5 x), DSTI (50%- pro osoby mladší 36 let)

Družstevní úvěr:
• Vlastní zdroje 20- 25% v případě družstva
• Maximální délka splatnosti až 40 let
• V případě adekvátní strukturální podpory města či státu (NRB apod.) nižší úročení

Domácí úkoly
Města a obce:
• Připravit vhodné pozemky a projekty pro výstavbu
• Ošetřit právní rizika- nedovolená veřejná podpora, právo stavby
• Připravit pravidla finančního řízení- poskytování vlastních zdrojů projektu, příp.
záruka během fáze výstavby, za vícenáklady, neprodané podíly či budoucí dluhovou
službu
• Vyjasnit si vhodnou strategii struktury podílů zakládajících členů- město, městské
firmy, externí partneři (např. stávající družstva)
• Nastavit transparentní alokační klíč výběru družstevníků, kreditní scóring a
požadavek na minimální dobu držení podílů (omezení převoditelnosti)
• Vybudovat procesní expertízu- projektové řízení výstavby, správa nemovitostí

Stát:
• Zefektivnit legislativní prostředí- nový stavební zákon
• Nastavit možnosti přímé či nepřímé finanční podpory - NRB, dotační tituly MMR

Participativní bydlení
pracovní reﬂexe výzkumu zavádění
participativních forem bydlení v ČR
Konference: Dostupné družstevní bydlení, Praha 1. 6. 2022
Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Kontext: ne/dostupnost bydlení v ČR
Dvojnásobný nárůst cen nemovitostí v období 2016-2021 (ČSÚ)
Růst nabídkového nájemného (např. Deloitte, údaje realitních společností)
vs
Příjmy domácností rostou nižším tempem
Určité skupiny ohroženější rostoucími náklady na bydlení: samostatně žijící seniorky; rodiny
s jedním živitelem, mladí dospělí, obecně domácnosti vstupující na trh
Situace v dlouhodobém horizontu dopadá i na střední třídu: turbulence systému
založeném na hypotečním a rodinném (mezigenerační) ﬁnancování

Reakce na situaci
Zahraničí: (Nizozemí, Dánsko, Německo, Rakousko) renesance forem bydlení s
participativními prvky (collaborative housing; cohousing, baugruppe, apod.).
Snaha o diverziﬁkaci systému bydlení: více možnosti jak realizovat potřebu bydlet.
Podstatná pro úspěšnou realizaci je spolupráce veřejných a soukromých aktérů:
samosprávy, stát, občané, investoři/věřitelé (banky, nadace).
ČR: rozpoznání relevance problému - partnerství v rámci aplikovaného výzkumu - zapojení
měst do řešení - příjemci výstupů a realizace vlastních projektů.

Co to je PARTICIPATIVNÍ BYDLENÍ?
zastřešující pojem pro různé formy bydlení, kde více domácností
demokraticky rozhoduje o způsobu aktivního sdílení a spolupráce
minimálně v některém z daných aspektů:
•
•
•
•
•

majetková práva a ﬁnance,
fyzický prostor,
sociální kontakty a interakce,
organizace (příprava a správa) projektu bydlení
zapojení dalších aktérů (veřejných/soukromých).

Družstevní bydlení jako jedna z možných právních forem.

Reﬂexe dosavadního výzkumu
Výzkumné workshopy (Liberec, Psáry), kde účastníci/e vnímají:
➢ aktuální krizi dostupnosti bydlení - ﬁnance jako základ
➢ potenciální složitost realizace participativního bydlení a potřebu moderace
procesu (role města)
➢ vhodnost zapojení externích expertů (např. project manager, facilitátor)
➢ přidanou hodnotu možnosti rozhodovat o míře sdílení/spolupráce a o podobě
projektu - potřeba různorodosti

(Pracovní) poznatky: návrhy dobré praxe
Z hlediska měst a obcí a řešení otázky dostupného bydlení je žádoucí:
➢ zjištění potřeb - postojů - preferencí občanů pro adekvátní nastavení politiky bydlení
➢ zapojit zájemce o bydlení do rozhodovacích a plánovacích procesů: deﬁnování
vyhovující formy bydlení a otázek právních, prostorových, sociálních
➢ dedikovat kapacity (úřednické i politické) - potřeba kontinuální adaptace na
proměňující se podmínky (např. současná energetická krize apod.)
Negativa: vyšší náročnost - koordinační, ﬁnanční kapacity
Pozitiva: ekonomické (přilákání obyvatel); normativní (odpovědné město)

Děkuji za pozornost!
Výzkumný projekt (SS03010221), v rámci kterého vznikla tato prezentace, je
podpořen Technologickou Agenturou ČR v rámci programu Prostředí pro život.
Děkujeme.
Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D. (tomas.horeni-samec@soc.cas.cz)
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Družstevní bydlení v Jihlavě
Ing. Vít Zeman

o Spolupráce města Jihlava s developery s cílem výstavby celkem 1200 bytů
o Realizace první stovky družstevních bytů v projektu na Dolině již v letošním roce
o Aktivní příprava bytů v lokalitách Handlovy dvory s rozsahem 800 bytů nebo na
Špitálském předměstí
o Cílem Jihlavy je přilákat další obyvatele k trvalému pobytu, posílit počet aktivních
lidí, mladých rodin i seniorů
o Pomoc drobným živnostníkům, obnovení provozu na náměstí a rozšiřování
místních služeb

JIHLAVA
družstevní bydlení není pouze
dům s několika byty
otázkou není pouze
ale i

CO STAVĚT
KDE A JAK

……………………………………………………….
A.PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
B.KOMPLEXNÍ ANALÝZA
C.NASTAVENÍ SYSTÉMU

JIHLAVA
družstevní bydlení není pouze
dům s několika byty
A.PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
B.KOMPLEXNÍ ANALÝZA
C.NASTAVENÍ SYSTÉMU
1. územní studie
2. územní plán a jeho změny
3. územní studie krajiny a adaptační str.
4. multikriteriální hodnocení lokalit

JIHLAVA
družstevní bydlení není pouze
dům s několika byty
A.PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
B.KOMPLEXNÍ ANALÝZA

C.NASTAVENÍ SYSTÉMU
1. Socioekonomická analýza
2. Analýza potenciálu lokalit
3. Analýza bytů

JIHLAVA
družstevní bydlení není pouze
dům s několika byty
A.PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
B.KOMPLEXNÍ ANALÝZA

C.NASTAVENÍ SYSTÉMU
1. Socioekonokmická analýza
2. Analýza potenciálu lokalit
3. Analýza bytů

JIHLAVA
družstevní bydlení není pouze
dům s několika byty
A.PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
B.KOMPLEXNÍ ANALÝZA

C.NASTAVENÍ SYSTÉMU
1. Socioekonokmická analýza
2. Analýza potenciálu lokalit
3. Analýza bytů

JIHLAVA
družstevní bydlení není pouze
dům s několika byty
A.PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
B.KOMPLEXNÍ ANALÝZA
C.NASTAVENÍ SYSTÉMU

Kultivace veřejného
prostranství 70%

Udržitelný rozvoj města
Urbánní ekonomii
Taxonomie a green deal

2019

Prac. s. pro výstavbu

URBACT

ÚMA

Komise pro architekturu

Architektonické soutěže
HMA,Masarykovo náměstí, NAR
Panelové sídliště – analýza
Manuál povrchů a mobiliáře
Manuál předzahrádek
Manuál reklamy – reklamní
smog

Kvalita výstavby
developmentu 70%
Zásady pro spolupráci s investory Restriktivní
Manuál výstavby - AKTUALIZACE
Přehodnocení územních studií, MP
Nabídka pozemků pro investory
Zásady pro spolupráci aktualizace –
Motivační
Multikriteriální analýza bydlení a
průmyslu
Koncepce bydlení

Změny územního plánu - UU

Územní studie krajiny
Adaptační strategie
Ekolog, akční skupina pro udržitelný rozvoj

JIHLAVA
družstevní bydlení není pouze
dům s několika byty

Komerční bydlení D
Družstevní bydlení D/M
Nájemní bydlení D/B/M
Participativní bydlení
Sociální bydlení M

Dostupné družstevní
bydlení Jeseník

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová,
starostka města Jeseník

Dostupné družstevní bydlení Jeseník (DDB)
•

Nedostatek bytů, domů, stavebních parcel ke koupi / pronájmu je
limit pro rozvoj města, klesající počet obyvatel (10 997 v dnes, 12 366
v roce 2006).
• Stávající bytový fond města 106 bytů.
•

Cílem DDB je:
•

vytvořit možnosti bydlení pro příjmové skupiny, které mají problém
dosáhnout na vlastnické bydlení financované hypotékou

•

zajistit podnájemního bydlení např. pro příslušníky profesí stěžejních pro
zajištění chodu a rozvoje města Jeseník

•

Zpracování architektonicko–urbanistického návrhu zadání, který
popisuje potřeby města a definuje klíčové požadavky na návrh
uchazečů (partnerů) a rozsah jejich nabídky. Město tím zajistí své
potřeby ve vazbě na okolní zástavbu a definuje jednotné zadávací
podmínky.
• Parcely o výměře 3 427 m2
•

Cena pozemků v zastavitelném území do 2-3 tis./m2

Specifika a okrajové podmínky projektu DDB Jeseník
Specifika

Okrajové podmínky

•

Při developerské výstavbě město prodá
pozemek pro stavbu a nemá žádnou kontrolu
nad prodejem nemovitosti a BJ. Výhodou
družstevního vlastnictví je možnost omezit
nákup bytů jako investice, tzn. podnájem
družstevního bytu vyžaduje předchozí souhlas
družstva.

•

Město Jeseník jako nebydlící člen družstva, ve
fázi přípravy a realizace projektu se město
Jeseník na projektu finančně nepodílí,
procesy zajišťuje partner.

•

•

Cena stavebních pozemků je vhledem k
celkové předpokládané ceně výstavby
marginální, celková cena pozemků se
pohybuje od 5 – 10% z ceny stavby.

Město Jeseník bude mít možnost získat
členský podíl k určitému počtu BJ v průběhu
výstavby nebo po dokončení stavby.

•

•

Jeseník se potýká s úbytkem obyvatel a
nedostatkem bytů. Bytový fond města je
zastaralý, ve špatném stavu a finančně
nerentabilní. Záměrem města je zajištění
dostupného bydlení pro obyvatele města a
posílení, nikoliv však zásadní rozšíření
bytového fondu ve vlastnictví města formou
DDB ve standardech 21. století.

Přijímaní členů po vzniku bytového družstva
bude probíhat ve třech po sobě jdoucích
vlnách a bude založeno na principu časové
přednosti. V první vlně mohou podávat
přihlášky pouze fyzické osoby, které mají
k okamžiku doručení přihlášky bytovému
družstvu trvalý pobytu v městě Jeseník.

Pilíře úspěchu projektu

Veřejná soutěž dle
§1772 NOZ a ve smyslu
§ 39 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích

Smlouva o spolupráci
a Smlouva o zřízení
práva stavby

Přípravu, výstavbu
i financování projektu
realizuje vybraný partner

Vznik bytového družstva
- město jako nebydlící člen

Převod práva stavby
na bytové družstvo

Úplatný převod pozemků
na bytové družstvo

Veřejná soutěž
Veřejná soutěž je uspořádána ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a
dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Veřejná soutěž se
nebude řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a předmět plnění
veřejné soutěže nebude veřejnou zakázkou.

Nejvhodnější nabídka bude vybrána na základě kritérií kvality s následující váhou:
Celková cena za realizaci záměru bez DPH
Kvalita návrhu investičního záměru
Zkušenosti navrhovatele s realizací bytové výstavby

váha 10 %
váha 60 %
váha 30 %

Veřejná soutěž bude jednokolová, navrhovatelé budou podávat nabídku a prokazovat kvalifikaci. Po posouzení kvalifikace budou nabídky
vyhodnoceny a bude vybrána nejlepší nabídka. Veřejná soutěž je obdobou soutěže o návrh, tedy architektonické soutěže, doplněna je o
další hodnotící kritéria. Stěžejním je výběr a realizace kvalitního architektonického záměru zkušeným partnerem. Lhůta pro podání
nabídek, bude s ohledem na nutnost zpracovat zastavovací urbanistickou studii stanovena na 4 měsíce.

Komise bude oprávněna ve veřejné soutěži udělit celkem 3 ceny v níže uvedené výši a těmito ocenit 3 návrhy investičního záměru:
První cena se stanovuje ve výši 150 000,- Kč
Druhá cena se stanovuje ve výši 125 000,- Kč
Třetí cena se stanovuje ve výši 100 000,- Kč

Smlouva o spolupráci s partnerem
Partner
Město na základě veřejné
soutěže uzavře s
vybraným navrhovatelem
smlouvu o spolupráci,
jejímž účelem je stanovení
práv a povinností
smluvních stran
souvisejících s přípravou,
plánováním a realizací
projektu, včetně otázek
souvisejících, zejména pak
podmínek, za kterých:

Zpracuje projektovou dokumentaci nezbytnou pro řízení před stavebním úřadem
a získání stavebního či společného povolení k provedení výstavby projektu.
Zajistí spolupráci třetí osoby a společně s takovou třetí osobou smluvní strany
založí bytové družstvo dle návrhu stanov bytového družstva.
Zajistí financování výstavby projektu a též samotnou výstavbu.

Zajistí pro bytové družstvo úvěr pro účely úhrady odměny za převod práva stavby na bytové družstvo.

Převede právo stavby, jehož součástí bude zkolaudovaný bytový dům, na bytové družstvo.

Město převede na bytové družstvo vlastnické právo k pozemkům dotčeným stavbou bytového domu.

Uzavře s bytovým družstvem smlouvu o správě bytového domu.

Smlouva o zřízení práva stavby
Město
Město na základě veřejné
soutěže uzavře s
vybraným navrhovatelem
smlouvu o zřízení práva
stavby. Město jako vlastník
pozemků zřídí smlouvou o
právu stavby za úplatu k
tíži pozemků ve prospěch
vybraného navrhovatele
věcné právo stavby
spočívající v právu
vybraného navrhovatele
mít na povrchu nebo pod
povrchem pozemků
stavbu. Stavbou se přitom
rozumí stavba, jak je
definována v nabídce
vybraného navrhovatele
podané do veřejné
soutěže.

Právo stavby bude zřízeno na dobu určitou, a to 6 let ode dne jeho vzniku.

Za právo stavby bude vybraný navrhovatel platit stavební plat
za každé započaté kalendářní čtvrtletí trvání práva stavby.

Stavebník se zavazuje dokončit na pozemcích stavbu na svůj náklad a odpovědnost
do 60 měsíců ode dne vzniku práva stavby.

Stavebník se zavazuje po dokončení stavby bezodkladně převést právo stavby na bytové družstvo
za podmínek uvedených ve smlouvě o spolupráci. Cenou za převod práva stavby se tak rozumí cena „Celková
cena za realizaci záměru“ dle dokumentace veřejné soutěže.
Po dokončení převodu práva stavby na bytové družstvo budou části pozemků zastavěné stavbou bytového
domu a zpevněnými plochami určenými k užívání s bytovým domem odděleny geometrickým plánem
a úplatně převedeny do vlastnictví bytového družstva.

Stanovy družstva

Členy družstva mohou
být právnické i fyzické
osoby, město jako
nebydlící člen.

Přijímaní členů
bytového družstva po
vzniku bytového
družstva bude probíhat
ve třech po sobě
jdoucích vlnách a bude
založeno na principu
časové přednosti.

Dodatečný členský
vklad na úhradu
skutečných nákladů
nejvýše částku
odpovídající 5%
družstvem původně
předpokládaných
nákladů.

Základní členský vklad
činí pro každého člena
družstva 20 000 Kč.

Zřízení věcného
předkupního práva
města Jeseníku
k členskému podílu
převodce.

Další členský vklad
musí činit vždy
nejméně 20 %
předpokládaných
nákladů na výstavbu
bytu (určí orgány
družstva).

Nájemce je oprávněn
dát třetí osobě do
podnájmu družstevní
byt nebo jeho část
pouze s předchozím
písemným souhlasem
družstva.

DOSTUPNÉ BYDLENÍ
CURYCH
Družstevní nájemné bydlení

Yvette Vašourková, Konference 1.6.2022, Hl.m. Praha

CCEA MOBA

CURYCH - MĚSTO S NEJVĚTŠÍM PODÍLEM DOSTUPNÝCH NÁJEMNÍCH BYTŮ V ZÁPADNÍCH EVROPSKÝCH MĚSTECH

KAŽDÝ MÁ NÁROK NA DOSTUPNÉ
BYDLENÍ!

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

NESPEKULATIVNÍ VÝSTAVBA

MEHR ALS WOHNEN 2009 - 2015, 395 bytů (1200 obyvatel, 34 m2 na osobu), Investice: 100 mil Eur, 47 800 m2, 2100 Eur/m2, pronájem 18 Eur/m2

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

NESPEKULATIVNÍ VÝSTAVBA
- NÁJEM 60-40% KOMERČNÍHO NÁJMU
- S BYTEM ANI PODÍLEM NELZE MANIPULOVAT
- BYT/PODÍL NELZE PŘENECHAT JINÉ OSOBĚ
- NA JEDNU OSOBU PŘIPADNE cca 33 M2
- BYT NÁJEMNÍK VRACÍ DRUŽSTVU,
ZPĚT DOSTÁVÁ PODÍL, KTERÉ DO DRUŽSTVA VLOŽIL
ČÁSTKA VKLADU 10 -20% VÝŠE INVESTICE, 80% ÚVĚR

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

FINANCOVÁNÍ MĚSTSKÝCH PROJEKTŮ
Město Curych nenabízí příspěvky na bydlení ale staví vlastní byty a nabízí zvýhodněný nájem
potřebným.

WOHNSIEDLUNG HERDERN, 2021, Nimbus Architects GmbH, Investor Zurich

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

FINANCOVÁNÍ DRUŽSTEVNÍ PROJEKTŮ
Přibližně 80 % hodnoty curyšských družstev tvoří dluh. Soukromí i veřejní věřitelé považují družstva
za
spolehlivé dlužníky a za lukrativní investiční příležitosti. Půjčky garantuje stát.

WOHNSIEDLUNG FREILAGER, 2016, MEILI & PETER ARCHITEKTEN Investo FREILAGER AG

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

POZEMKY
Pozemky dužstev jsou vyloučeny ze spekulací, což omezuje gentriﬁkaci a udržuje cenovou dostupnost
bytů
ve vnitřním městě.
Pozemky družstvům město pornajímalo max. na 99 let (většinou na 50/70 let s možností prodloužení
).
Vzhledem k tomu, že V rámci územního plánu město Curych nastavilo pravidla, kde každý
soukromý
develpment musí 1/3 svého pozemku prodat družstvu na výstavbu dostupných bytů.

ZOLLHAUS , 2021 , Volpatohatz AG, Investor: Genossenschaft Kalkbreite, 65 bytů Investice 45,5 mil Eur, 15 000 m2, 3 000/m2 , Pronájem 14 Eur/ m2

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
Architektonická soutěž sjednocuje uživatele, zadavatele, obec a architekta za společnou
představou
budoucího obytného prostředí vyjádřenou v architektonickém
projektu.
Transparentní a závazný proces podporuje porozumění veřejnosti a důvěru v to, čeho může návrh
dosáhnout.
Zajímavé projekty se smíšeným programem.

KALKBREITE 2014 - Müller Sigfried Architekten Genossenschaft Kalkbreite, 250 obyvatel, Investice 67 mil Eur, 22 900 m2, 2 950 Eur /m2, pronájem 18Eur/m2

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

INOVATIVNÍ A EKONOMICKÝ PŘÍSTUP
Při dobré dostupnosti městské dopravy a sdílených aut je parkování aut nahrazeno parkovišti pro
kola.
Nájemnící se zavazují, že nepoužívají vlastní auta.
Podmínka splnění standardů Minergie-P- Eco šetřící 40% standarní spotřeby energie

KALKBREITE 2014 - Müller Sigfried Architekten, 250 obyvatel Genossenschaft Kalkbreite

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

MYŠLENKA SDÍLENÍ
Sdílení znamená získat více, ne méně - nejen pro družstevní komunitu, ale pro celou
společnost.

KALKBREITE 2014 - Müller Sigfried Architekten Genossenschaft Kalkbreite

DDB z pohledu DBV
Mgr. Martin Kroh
předseda ČSRB
1. června 2022
CAMP

Dostupné družstevní bydlení z pohledu družstevní bytové výstavby

Podporu družstevního bydlení
proklamovaly ve volebních programech 2018:
Spojené síly pro Prahu
Piráti
Praha Sobě

Dostupné družstevní bydlení z pohledu družstevní bytové výstavby

Vedení Prahy od roku 2018 do současnosti tvoří:

Spojené síly pro Prahu
Piráti
Praha Sobě

Dostupné družstevní bydlení z pohledu družstevní bytové výstavby

K 1. červnu 2022 bylo s podporou Prahy realizováno:

0 projektů družstevního bydlení

Dostupné družstevní bydlení z pohledu družstevní bytové výstavby

Od roku 2018 do současnosti bylo v Praze předáno:

1.018 nových družstevních bytů v 11 domech
457 nových družstevních bytů v 6 domech
je ve výstavbě či přípravě mimo Prahu

Dostupné družstevní bydlení z pohledu družstevní bytové výstavby
Základní kalkulace výstavby v roce 2022
Pořizovací náklady

Standardní
development

Družstevní
výstavba

Družstevní
výstavba
s podporou Prahy

20 000 Kč
4 800 Kč
2 400 Kč
60 000 Kč
5 232 Kč
6 470 Kč
2 967 Kč
4 075 Kč

0 Kč
4 800 Kč
2 400 Kč
60 000 Kč
5 232 Kč
6 470 Kč
2 967 Kč
3 275 Kč

Pozemek
Projekt
Inženýring
Stavba
Řízení stavby
Financování stavby
Marketing a prodej
Marže

6%
7%
3%
15%

20 000 Kč
4 800 Kč
2 400 Kč
60 000 Kč
5 232 Kč
6 470 Kč
2 967 Kč
15 280 Kč

Cena bez DPH
DPH

15%

117 150 Kč
17 572 Kč

105 944 Kč
15 892 Kč

85 144 Kč
0 Kč

134 722 Kč

121 836 Kč

85 144 Kč

-9,6%

-30,1%

Cena vč. DPH

8%
4%

8%
4%
6%
7%
3%
4%

8%
4%
6%
7%
3%
4%

Dostupné družstevní bydlení z pohledu družstevní bytové výstavby
Základní kalkulace výstavby v roce 2022
Pořizovací náklady

Standardní
development

Družstevní
výstavba

Družstevní
výstavba
s podporou Prahy

134 722 Kč
6 736 108 Kč

121 836 Kč
6 091 785 Kč

85 144 Kč
4 257 204 Kč

Cena bytu
50 m2
Vlastní zdroje
Úvěrové zdroje

20%
80%

Úroková sazba
Splatnost

5,5% p.a.
30 let

Výše měsíční splátky
Stavební plat

1 347 222 Kč
5 388 886 Kč

-30 598 Kč

20%
80%

1 218 357 Kč
4 873 428 Kč

6,0% p.a.
40 let

20%
80%

851 441 Kč
3 405 763 Kč

6,0% p.a.
40 let

-26 814 Kč

-18 739 Kč
1,0%
2,0%
3,0%

-833 Kč
-1 667 Kč
-2 500 Kč

Dostupné družstevní bydlení z pohledu družstevní bytové výstavby

Rozmanité cílové skupiny
Studenti
Mladé rodiny
Samoživitelky či samoživitelé
Senioři
Preferované profese
Lokální zájemci

Dostupné družstevní bydlení z pohledu družstevní bytové výstavby

Pozor na přehnaná očekávání!
Pilotní projekt musí potvrdit předpoklady,
pak může být rozhodnuto o pokračování projektů
dostupného družstevního bydlení.
Spolupráce s městy a obcemi již běží a rozrůstá se!

Dostupné družstevní bydlení z pohledu družstevní bytové výstavby

Pomozme už konečně bytovým družstvům
a využijme naplno jejich potenciál!
Vypořádací podíl
Odečty úroků z daňových základů členů bytových
družstev
Rozšíření státní podpor také pro bytová družstva
Větší autonomie bytových družstev
(podmínky členství či práva zakladatelů)

Družstevní výstavba
SBD POKROK
Konference Dostupné družstevní bydlení jako
jedno z řešení bytové krize
JUDr. Bc. Jitka Vepřková Zábojová
1. červen 2022

Stavební bytové družstvo POKROK

Kdo jsme

 Bylo založeno v roce 1959.
 Je to jedno z největších bytových družstev v České republice.
 Spravuje více než 20 tisíc bytů. Jedná se o byty nejen ve vlastnictví družstva, ale stále ve
větším počtu byty již převedené do vlastnictví členů družstva a v posledních letech i byty v
nově založených SVJ a BD.
 Během desítek let existence načerpalo řadu zkušeností se správou objektů, stále více se
profiluje na poli Facility Managementu.
 Nabízí kvalitní služby týmu svých specialistů ve všech oblastech správy bytů – technické,
administrativní a právní.
 Disponuje špičkovým technickým zázemím v kombinaci s informačním systémem INTEGRI.

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Stavební bytové družstvo POKROK

Kdo jsme


Původním zaměřením družstva byla bytová výstavba.



Po roce 2000 se k ní družstvo opět vrátilo.



Realizovalo 4 projekty:


Bytový dům Šestajovice,



Bytový dům v Pískové ulici v Praze 4



Bytový dům v Chudenické ulici v Praze 15



Viladům Starý mlýn ve Zdibech.

Z toho vyjma bytového domu Šestajovice přímo do svého vlastnictví, a to dvěma způsoby
smlouvou o dílo a kupní smlouvou

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Stavební bytové družstvo POKROK

My a další družstevní výstavba

Stále hledáme možnosti, jak dále pokračovat v družstevní výstavbě




Družstevní výstavba ve spolupráci nebo součinnosti s municipalitami


Diskutujeme s obcemi a městy nad možnostmi spolupráce, jak pokračovat v družstevní
bytové výstavbě, abychom svým členům mohli nabídnout byty za přijatelnou cenu.



Družstevní výstavba bydlení pro seniory


Zkoumáme možnosti výstavby bydlení pro seniory



Inspiraci hledáme u subjektů, které už mají s podobnými projekty zkušenosti – např. Bytové
družstvo seniorů Mladá Boleslav I (projekt Resort Štěpánka v Mladé Boleslavi).



Družstevní výstavba ve vlastní režii nebo ve spolupráci s developery

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Stavební bytové družstvo POKROK

Hlavní výhody družstevního bydlení


Družstvo zajišťuje financování


Člen družstva si nemusí vyřizovat hypotéku



Rizika financování nese převážně družstvo, které díky velikosti může získat výhodnější
financování (nižší úrok oproti individuální hypotéce)



Člen družstva byt postupně splácí v rámci anuity


Vlastnické právo k bytu může nabýt až po splacení anuity.



Pokud není schopen splácet (poruší povinnosti člena), může být z družstva vyloučen a
byt může být nabídnut jinému (novému) členovi


Tímto způsobem jsou chráněni ostatní členové družstva před rizikem úpadku družstva



Vyloučený člen dostane vypořádací podíl – zjednodušeně de facto to, co do družstva v
rámci anuity vložil
KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Šestajovice

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ
Jitka Vepřková Zábojová
SBD Pokrok
1. 6. 2022
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Bytový dům Šestajovice

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Šestajovice




Realizace:
2006–2007, PMS, spol. s r.o.
Popis projektu:
novostavba tří bytových domů, jeden z nich je družstevní výstavbou SBD
POKROK



Lokalita:
Šestajovice



Bytový dům:
3 nadzemní podlaží



Počet bytových jednotek:
12 bytů, byty 2+kk a 3+kk
KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Šestajovice


Příslušenství:

přízemní byty mají předzahrádky


Dobrá dopravní dostupnost:

autobus/noční autobus, stanice metra Černý Most, osobní automobilová doprava


Občanská vybavenost v okolí:
obchody, lékařská zařízení, školy i školky



Trávení volného času:

příjemné procházky do Klánovického lesa, koupaliště, obchody, restaurace


Nebydlícími členy SBD POKROK bylo založeno pro účely projektu malé bytové družstvo Bytové
družstvo Šestajovice

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Šestajovice

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Šestajovice

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Písková, Praha 4

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ
Jitka Vepřková Zábojová
SBD Pokrok
1. 6. 2022
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Bytový dům Písková

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Písková


Realizace:

2010–2012, Trigema a.s.


Popis projektu:

novostavba bytového domu na místě původního objektu, vlastní pozemek


Lokalita:

ulice Písková, Modřany, Praha 4


Bytový dům:

5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží


Počet bytových jednotek:

29 bytů od 1+kk do 4+kk

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Písková


Velikost bytů:
celková výměra 1965,5 m2 plochy a 290,1 m2 teras nebo balkónů



Příslušenství:

29 krytých parkovacích stání v 1. podzemním podlaží


Dobrá dopravní dostupnost:
autobus/noční autobus, tramvaj/noční tramvaj, osobní automobilová doprava



Občanská vybavenost v okolí:
obchody, lékařská zařízení, školy i školky, úřad MČ Praha 12



Trávení volného času:

okolí

squash centrum, podél Vltavy upravené cyklostezky, příjemné procházky v blízkém

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Písková

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Písková

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Písková

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Písková

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Chudenická, Praha
15

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ
Jitka Vepřková Zábojová
SBD Pokrok
1. 6. 2022
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Bytový dům Chudenická

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Chudenická


Realizace:
2012–2014, Trigema a. s.



Popis projektu:
novostavba bytového domu



Lokalita:
ulice Chudenická, Hostivař, část obytný soubor Košík v Praze 15



Bytový dům:
9 nadzemních podlaží, byty jsou od 2. do 9. podlaží



Počet bytových jednotek:
45 bytů 1+kk, 2+kk, 3+kk, jeden byt 4+kk, 4 ateliéry

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Bytový dům Chudenická


Velikost bytů:
od 30 do 90 m2



Příslušenství:
každý byt má balkon nebo terasu a sklep, podzemní garáž je ve dvou podlažích,
další parkovací místa jsou v 1. nadzemním podlaží – celkem 56 parkovacích míst



Dopravní dostupnost:
autobus/noční autobus, tramvaj/noční tramvaj, osobní automobilová doprava



Občanská vybavenost v okolí:
obchody, lékařská zařízení, školy i školky



Trávení volného času:
blízko bytového domu Hostivařský lesopark, Hostivařská přehrada s možností koupání

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK
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Bytový dům Chudenická

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK
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Bytový dům Chudenická

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK
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Bytový dům Chudenická

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK
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Bytový dům Chudenická

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK
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Bytový dům Chudenická

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Viladům Starý mlýn, Zdiby

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ
Jitka Vepřková Zábojová
SBD Pokrok
1. 6. 2022
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Viladům Starý mlýn, Zdiby

KONFERENCE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ

SBD POKROK

1. 6. 2022
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Viladům Starý mlýn, Zdiby


Realizace:
2015–2017



Popis projektu:
novostavba bytového domu



Lokalita:
obec Zdiby, Chráněná krajinná oblast Povltaví na okraji Prahy



Dva bytové domy:
1 podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží, jeden dům s 12 byty a 1 ateliérem
druhý menší dům se 3 byty



Počet bytových jednotek:
16 bytových jednotek 2+kk, 3+kk, 4+kk, balkony a terasy
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Příslušenství:
18 garážových stání + 7 venkovních parkovacích stání



Dopravní dostupnost:
metro C Kobylisy – 6 km, stanice autobusu 500 m, bus č. 371 a 374, autem po D8
nebo silnicí 608



Občanská vybavenost:
obecní úřad, základní a mateřská škola, knihovna, restaurace



Volný čas:
v okolí zámek Roztoky u Prahy, Trojský zámek, ZOO Praha a Botanická zahrada v Troji
Ďáblický háj, Přírodní park Drahaň-Troja, zámecký areál Veltrusy
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Realitní trh v době stagflační
J. Bureš

Ceny nemovitostí v Česku rostly
rekordně rychle…
Year-on-year price change

(in %, existing and new dwellings)
Czech Rep.
Estonia
Lithuania
Hungary
Netherlands
Latvia
Slovenia
Austria
Ireland
Germany
Poland
Luxembourg
Portugal
Sweden
Slovakia
Bulgaria
Croatia
Greece
Romania
France
Spain
Belgium
Malta
Denmark
Italy
Finland
Cyprus

Q1 2020
8.6
11.5
6.2
8.3
6.3
8.8
4.7
7.7
1.0
7.4
11.3
14.1
10.6
4.5
13.1
4.7
9.1
6.7
8.1
4.9
3.3
3.5
5.5
2.0
1.7
1.4
1.1

Q2 2020
7.8
4.0
7.0
2.6
7.1
1.5
5.2
6.8
0.3
6.6
10.9
13.2
9.7
3.3
9.7
2.9
8.3
4.3
6.6
5.2
2.2
4.5
3.9
1.4
3.3
0.7
-2.9

Q3 2020
8.4
3.9
6.4
4.8
8.4
1.7
3.3
8.5
-0.8
8.3
10.9
13.8
6.9
3.7
8.5
5.2
6.9
3.8
2.3
4.9
1.8
3.2
2.7
6.2
1.0
1.7
-1.4

Q4 2020
8.9
4.8
9.4
4.2
8.7
2.2
5.2
7.6
0.7
8.7
8.9
16.7
8.0
5.3
7.2
5.4
6.4
3.1
2.0
5.8
1.7
5.7
1.6
10.8
1.5
3.4
2.4

Q1 2021
13.4
6.6
12.0
9.5
11.2
2.9
7.3
9.7
3.0
8.9
7.2
17.2
6.6
7.2
2.0
7.5
4.6
4.3
1.4
5.5
0.9
6.9
4.6
14.1
1.7
3.7
-5.8

Q2 2021
17.2
16.1
13.3
16.7
13.0
12.1
9.9
11.8
5.6
10.8
8.3
13.4
7.8
10.9
4.7
9.1
6.5
6.2
3.0
5.7
3.3
7.4
5.4
15.4
0.4
5.3
-4.9

Q3 2021 Q4 2021
22.1
25.8
17.3
20.4
18.9
19.8
15.9
19.5
16.8
18.7
12.4
16.5
12.9
15.7
12.7
14.9
10.6
13.9
12.0
12.2
8.9
12.1
13.2
12.0
11.5
11.6
11.3
11.1
8.0
10.7
8.7
9.4
9.0
9.1
7.9
8.2
5.9
7.5
7.1
7.0
4.2
6.3
8.2
6.1
5.9
4.5
11.2
4.2
4.1
4.0
4.9
3.9
2.2
-5.3

Source: KBC Economics based on Eurostat

Cenová dostupnost je jedna z nejhorších v EU
Cena nemovitosti k příjmu

Cena nemovitosti k nájmu
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Protichůdné tendence
Vysoké ceny, rostoucí sazby, propad reálných příjmů,
Přísnější makro-prudenční opatření

●

Nedostatek pracovníků ve stavebnictví,
vysoké ceny materiálů, pomalé stavební
řízení

●

Nedostatek pracovníků ve stavebnictví jako hlavní bariéra růstu

České úrokové sazby
6
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60

5

50
44.5

4

40

3

30

2

20

1

10

0

38.9

12.3

0
2018

2019

2020

2021
IRS 2Y

2022

2023

Repo sazba ČNB

2024

2025

2010

2012

2014
Česko

2016
Itálie

2018
Německo

2020

2022

Co čekat dál?

●
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Základní
scénář
Ceny nemovitostí
(yoy % změna) (*)
Česko

2018 2019 2020
8.6

9.2

8.4

2021
19.7

2022

2023

Situace pro domácnosti zůstane
složitá
Tempo růstu cen nemovitostí
zpomalí, ale v základním scénáři
nečekáme pokles cen
Rychleji naopak porostou vzhledem k
horší dostupnosti vlastnického
bydlení nájmy
Dražší náklady na bydlení a potraviny
kombinovaně budou ohrožovat
zejména nižší a středně-příjmové
skupiny obyvatel
○

2024

○
4.5

2.5

2.0

Vyšší podíl kritických výdajů ve
spotřebitelském koši
Nižší míra úspor
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