H
HISTORIE
D
DRUŽSTE
EVNICTVÍÍ S AKCEN
NTEM NA DRUŽSTV
VA BYTOV
VÁ
Je všeobecně znám
mo, že počáátky družsteevnictví se datují
d
od rokku 1844 vznnikem tkalccovského
družstvaa v Rochdaale. To půsoobilo též naa české nárrodohospoddáře a politiiky, o čemž svědčí
napříklaad spis z rooku 1846 o potřebě řeemeslných spolků, v rooce 1848 D
Dr. Cyril Kampelík
K
doporuččuje zakláddání spolkůů družstevnní svépomo
oci. Družstevnictví see v druhé polovině
p
19.stoleetí rozvíjí, prochází
p
ettapami úspěěchů i potííží. Poučnáá je historiie družstva
a „Oul“
založen
ného Františkem Lad
dislavem Chleborádem
C
m. Vznik na
n principecch družstev
vnictví a
jeho rozzvoj doprovvodily i prooblémy. Byllo to družsttvo největšíí ve střední Evropě, mělo
m
přes
5.000 čllenů. Družsstva neměla v té době zákonnou
z
úp
pravu, jejichh stanovy se opíraly o císařský
patent z 26. listopadu 1852. Bouřlivý rozvoj
r
pak
k vyvolal nutnost
n
vyd
dání družsstevního
zákona, stalo se tak
t v roce 1873 a tenn platil prak
kticky až doo roku 19448 (resp. 19
939), ten
koncipooval český právník Anntonín Randda (a prakticky dodnees platí v R
Rakousku). Úspěchy
Ú
„Oulu“ a absence přísných pravidel veedly v jisté absurditě k jeho potížím a pozzdějšímu
zániku. Členstvo see rozděluje, což vyvolává silnou opozici prooti Chleboráádovi, který
ý volá po
ou ruku.
rovnostii a skromnnosti, a ten v roce 18669 rezignuje. „Podnikaavé“ vedenní má volno
Historiccké pramenyy uvádějí přříklad, kdy Oul zakoup
pil dům v Karpově
K
ulicci za 85.000
0 zlatých
a který byl podle pozdější
p
revvize předražžen o 40.00
00 zlatých. Oul postuppně upadá a dne 18.
červencce 1875 vyhhlašuje úpaadek. Není to však kon
nec družsteevního rozvvoje, jen dů
ůvod pro
vznik právní
p
úpravvy a pozděěji též ke vzniku
v
„revizního spollku“, kterýpprovádí pro
o orgány
družstevv pravidelnéé revize hosspodaření.
Již mén
ně je znám
m vztah poolitických stran
s
k dru
užstevnictvíí. Na sjezd
du Československé
sociálněědemokrattické stran
ny dělnick
ké v Plzni v roce 1907 byla založena tradice
projedn
návání bod
du „Družsttevnictví“ a tato stran
na si tak ujaasnila svůj vztah k tétto formě
uspokojjování potřřeb občanů formou neziskovosti
n
i a svépom
moci postavvené na principech
podobnýých politickkému proggramu sociáálních demo
okratů – demokratick
d
ké poměry, rovnost
členů, rovnoprávno
r
ost mužů a žen a podobně. Od téé doby straana podporuuje družstev
vnictví a
stává see jakýmsi jeho patronem
m.
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Družsteevnictví bylo
b
plnoh
hodnotnou součástí hospodářsství po ceelou dobu
u první
republiiky, samozřřejmě s om
mezením v době
d
protek
ktorátu Čecchy a Morava po rocce 1939.
Existujee řada dokuumentů o významnýc
v
h družstevn
ních podniccích zejménna v Praze,, Brně a
Ostravěě. Budova družstevní
d
velkonákup
pny na Těššnově byla dokončenaa v roce 1928, dnes
je sídlem
m Družstevnní asociace České repuubliky.
Pro kom
munisty byylo po roce 1948 družsstevnictví zpočátku
z
příliš „kapittalistické“ a možná
i demokkratické. Ač
A členy byyli předevšíím dělníci a lidé s niižšími příjm
my, přece jen
j měli
v nestáttní společnoosti majetkoové podíly. Režim to řešil
ř
jednakk v měnové reformě přepočtem
členskýých podílů a jejich minimalizací
m
í, jednak vlivem
v
státtu, napříklaad bytová družstva
existovaala dále jakko „Lidováá bytová drružstva“ ktterá byla říízena národdními výbo
ory, byty
v nich byly
b
přiděloovány i nečleenům a člennství bylo mnohdy
m
jen formální.
„Dík““ v ústavě zakotvené vedoucí úlooze komun
nistické straany a důsleedkem – so
ouhlasem
komunistických orgánů
o
s volbou
v
veddení družsstev byla omezena vnitrodru
užstevní
demokrracie.
Komuniistům se však v některýých oblasteech zamlouv
valo společnné hospodařření, kolekttivismus,
a tak po vzoru soovětských kolchozů
k
(kkteré byly družstevním
d
m principům
m značně vzdálené)
vytvořilli doktrínu „vlastnictvví s přívlasttkem“, tedy
y „socialistické společčenské vlasstnictví“,
dále „ddružstevní vlastnictví“
v
, „osobní vlastnictví“
v
“ a přetrváávající „souukromé vlastnictví“
symboliicky jako přechodný
p
institut zařřazené do závěrečných
z
h částí obččanského záákoníku.
Vznikajjící zeměd
dělská družstva pak především
m nuceně odebírala lidem ma
ajetek a
vkládalla jej jako podíly do družstva. Právě
P
pro tu
uto direktivvu nebyla zeemědělská družstva
v Českooslovensku až do rokuu 1990 Meezinárodním
m družstevníím svazem respektováána jako
družstevvnictví.
2

Jinou roli
r sehrálaa družstva bytová, výýrobní a spotřební. Jižž v druhé ppolovině pad
desátých
let se začal
z
hroutitt sen o tom
m, že stát bezplatně
b
poskytne kažždému kvaalitní bydlen
ní, levné
služby apod. Totto ekonom
mické perp
petum mo
obile selhaalo. A tak
k bylo na
apříklad
družsteevnictví byttové obnovveno. Stát jeej významn
ně podporovval, člen zaaplatil členský podíl
ve výši 10 až 15% nákladů naa výstavbu bytu,
b
stát ažž 50% půjčiil formou zvvýhodněnéh
ho úvěru
družstvuu až na 40 let s 1% úrookovou sazzbou, zbytek
k nákladů na
n výstavbu pak pokryll státním
příspěvkkem. Tomuu odpovídaloo též význaamné omezeení členskýcch práv. Čleen, pokud se
s z bytu
odstěhooval, neměl nárok na jím
j splacennou částku úvěru, obddržel jen zůůstatkovou hodnotu
členskéhho podílu, která
k
se kažždý rok poníížila účetně o 1%.
Proto poměrně
p
výýznamnou změnou
z
bylo prosazen
ní Směrnice ČSBD číslo 5/84, která za
určitýchh podmínekk uvolňovalaa převody členských
č
prráv nejen naa přímé příbbuzné, ale i na další
osoby. Okolo
O
Pražžského bytovvého družsttva Pokrok,, do kteréhoo byl „strpěěn“ jakořed
ditel Ing.
Ota Kaaren, CSc,kkterý jako jeeden z aktivvních účastn
níků pražskéého jara 19668 a spoluprracovník
Oty Šikka byl vylouučen z KSČ
Č se soustřeedila skupin
na odborníkků, kteří po roce 1968 nemohli
vykonávvat dosavaadní funkcee, například JUDr. Pavel Rycchetský. Ti, spolu s dalšími,
napříklaad Prof. Voojtěchem Ceplem
C
se snažili, aby
y bytové drružstvo byloo akceptovááno jako
subjektt nacházejíící se mezi vlastnictvíí státním a soukromýým a akcenntovali ocho
otu členů
sami se starat o svéé potřeby. Toto
T
se jim v mezích možného
m
poddařilo.
Výstavbba družstevnních bytů byyla plánováána státní plánovací kom
misí a družsstvům uživaatelským
rozvrhem přidělovvána, stala se masovouu záležitosttí, vystavěnno bylo naa 800.000 takových
bytů. Je třebatak
ké respektoovat, že v době kdy neméně sttejná skup
pina „vyvo
olených“
získávaala bezplattně státní byty od národních
n
výborůbyllo družstevvnictví zceela jistě
určeno pro neprivvilegované. Stát také vymezil
v
tzv. „družstevnně stabilizačční byty“, kd
de právo
v
n
národním
podnikům. Okolo
O
Brněěnských dru
užstev se
přidělenní bytu byloo svěřeno vybraným
pak skuupina právnííků snažila o tzv. „aktiivaci anuit““, tedy o zássadu, aby k splaceném
mu podílu
členem se přičítalla ročně čáástka jím spplaceného úvěru. To se však poodařilo až koncem
osmdesáátých let.
Ke kon
nci totalitního režimu byl přijat „zákon
„
o bytovém,
b
sp
potřebním, výrobním a jiném
družsteevnictví“ coož bylo v podstatě
p
průůlomem, kd
dy živnostn
níci mohli zakládat družstva
d
řemesln
níků, znám
má jsou i družstvaa právníků
ů-advokátů
ů, kromě ssvazů dosaavadních
družstevvních oborůů tak vznikkl i tzv. „m
meziodvětvo
ový svaz drružstev“. Zeemědělská družstva
měla saamostatnou právní
p
úpraavu, neboť družstvo
d
pln
nilo současnně i roli odbborové orgaanizace1.
Byl to poslední
p
výkkřik přestavvbového obddobí.
m družstevnnictví poznnamenalo bezdůvodnéé odvoláníí předsedy ČSBD
Situaci v bytovém
b v mezícch té dobyy dobrým oodborníkem
m, avšak
Ing.Jiříího Proškaav roce 19888, který byl
pracovn
ník ÚV KS
SČ RSDr. Kamil
K
Kohllíček (snad v předtuše brzké
b
kolizee režimu) jeej nechal
odvolat, přičemž čttyřicetiletý Prošek zem
mřel na srdeeční kolaps. Kamil Kohhlíček pak následně
n
usedl doo křesla přředsedy svaazu. To pozznačilo jisto
ou radikalituu bytovýchh družstev ihned
i
po
sametovvé revoluci kdy vzniklaa iniciativa předsedů, kteří
k
dobrovvolně svolalli schůze drružstev a
nechali osvědčit svoji volbu členy bez diktátu KS
SČ. Zhrubaa 1/3 předseedů byla v té době
vyměněěna za podlee členů vhoddnější osobnnosti a lepší odborníkyy. Sjezd ČS
SBD se pak k výzvě
více než třetiny družstev
d
koonal již 29 až 30.ledn
na 1990 kdde bylo zvolleno nové vedení
v
a
svaz se později přeejmenoval na
n Svaz česských a morravských byytových druužstev. Z ússtředního
měnil na dobbrovolné záájmové sdruužení právnnických oso
ob, z 330
orgánu státní správvy se přem
zaměstnnanců se jehho počet reedukoval naa 30, vzniklly nové staanovy, regioonální rady,, poslání
svazu bylo
b
jednakk nalezeno v metodickké pomoci družstvům
d
v oblasti ppráva, ekono
omiky a
1

Není to zcela neobvyyklé, Histadrutt v Izraeli je sooučasně družsstevní i odboroovou organizaací, zejména pro
p
Kibbutz a Moshav.

3

technikyy, výchověě a vzdělávvání, mezinnárodních vztazích
v
a také při pprosazování potřeb
družstevv v nové leggislativě.
To byla
b
změna zásadní. Svazy,
S
které měly do roku 19888 (do přijetí výše cito
ovaného
družsteevního zákona) roli „ústředních
„
h orgánů státní
s
spráávy, v jehožž čele nesttojí člen
vlády“ a byly družžstvům naddřízeným orrgánem vyd
dávajícím záávazné směěrnice a pro
ovádějící
periodiccké revize hospodařenní družstev si v letech
h 1990 až 1992 zbud
doval zcela
a novou
struktu
uru a postavvení.
Záhy se
s transform
movala téžž Ústřední rada dru
užstev se sídlem
s
vP
Praze Těšn
nově na
„Družstevní unii ČSFR“
Č
a do jejího čella byl zvoleen Ing. Otaa Karen, CS
Sc.
Družsteevnictví vššak v jisté absurditě svobodné společnostti procházeelo velice složitým
s
obdobím
m. Nově see rodící pollitická repreezentace naa půdorysu Občanskéhho fóra a vzznikající
strany jako ODS, či strany trradiční – Československá strana lidová, Česskoslovensk
ká strana
sociálněě demokratiická a nem
měla dostateečné inform
mace o roli a významuu družstevn
nictví ve
světě a více
v méně jej chápala jako
j
relikt totality.
t
Výjimk
kou byli socciální demookraté, v té době vedeeni předsed
dou panem Horákem, který žil
léta v Kanadě,
K
kdde role družžstev, zejm
ména bytový
ých, je doddnes velicee významnáá, taktéž
družstevv úvěrních apod. Ten přizval přeedstavitele družstev naa obnovujíccí sjezd v pražském
p
hotelu Pyramida,
P
n
nabídl
zástuupcům druužstev místaa na kandiddátkách do Parlamentu
u (tehdy
ovšem sociální
s
dem
mokraté ješttě ve volbácch nepřekro
očili pětiproocentní hrannici). Svaz bytových
b
družstevv zapůjčil ČSSD
Č
2 miliony
m
Kč na kampaň
ň, ty strana podle smllouvy řádněě a včas
vrátila.
„
transsformace“, kdy byl i pro
p družstevvnictví přip
pravován
Toto see projevilo v období „rané
„transfoormační záákon“2. Tenn v návrhuu ministersstva zeměddělství poččítal s majeetkovým
vypořáddáním zem
mědělskýchh družstevv s členy, transform
mačními pprojekty družstev
zemědělských, výýrobních či
č spotřebnních, transsformace družstev
d
byytových sp
počívala
ku, což byl úkol zdánllivě formáln
ní ale se
v přizpůůsobení stannov novémuu obchodníímu zákoník
sankcí likvidace
l
prro ta družsttva, která by
b toto včas neprovedla. Současnně se umožn
nilo tzv.
„rozčlennění“ družsstev, jako reakce
r
na nucené
n
inteegrace bytoových družsstev v osmd
desátých
letech, když
k
bylo možné
m
družsstva takto slloučená rozdělit.
Sice malou skupinnou bytovýých družsteev ve městtech byla družstva
d
p
pro výstavb
bu bytů
v nástavvbách a vestavbách.
v
. Stavělo se
s ale bez souhlasu vlastníků
v
ddomů (který
ým byly
v restituuci činžovnní domy vrráceny). Prootože tyto byty v půddních prosttorách byly
y vlastně
zhodnoccením majjetku bez souhlasu vlastníka, stávaly see nákladněě zbudovan
né byty
vlastnicctvím půvoodních vlasstníků. Ve snaze tom
mu zabránitt se uvažoovalo s dožživotním
zřízením
m věcného břemene
b
zee zákona, alee mezi tím přišel tehd
dy řadový p
poslanec Jo
osef Lux
s pozměěňovacím návrhem
n
ve znění: „Dn
nem účinno
osti tohoto zákona stáávají se dru
užstevní
byty vlastnictvím členů“. Too by však znamenalo
z
katastrofu,
k
neboť návrrh vlastně nepostihl
n
jen bytyy v nástavbách ale všeechny družsstevní byty,, tedy 800.0000 bytů vyystavěných v letech
1959 ažž 1989 + 300.000 bytů v tzv. Lidových bytov
vých družstvvech vystavvěných před
d druhou
světovoou válkou.
Proto jssme pana poslance ihnned v průběhhu schůze kontaktoval
k
li a snažili se mu vysv
větlit, co
přijetí tohoto
t
návrrhu znamenná. Podle vyhlášky
v
13
36/1985 Sbb., o finančční, úvěrov
vé a jiné
pomoci družstevníí výstavbě by to znamenalo jed
dnak povin
nnost členaa okamžitěě a plně
2

Zákon číslo
č
42/1992 Sb., o transforrmaci družstev.
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splatitccelou dosud
d nesplacen
nou anuitu,, mnohdy až
a 200.000 Kč a takéé vrátit posskytnutý
státní příspěvek
p
tééměř ve steejné výši.
Pan posslanec však zareagovaal pro politiika typicky
y. Naivně dooplnil dva oodstavce, říkající že
státní příspěvek
p
see nevrací a člen musíí před uzav
vřením smloouvy o přeevodu splatit dosud
nesplaceený úvěr. Trvalo přees deset leet a v mno
ohých oblaastech trváá dodnes problém
p
s nedom
myšleným tímto krookem. Po dlouhých jednáních s Ministerstvem finaancí byl
poslaneckou aktiviitou poslancců Libora Kudláčka,, Hany Maarvanové, E
Evžena Sníítilého a
Jana Bláhy
B
přijatt zákon o vlastnictví bytů (čísllo 72/1994 Sb.). Ten však řešil jen část
problém
mů, napříklaad jak naložžit s pozemkky pod družžstevními doomy. Ty měěli být státn
ní, pokud
stavebnní úřady přeed rokem 1989
1
dodržžovaly záko
on (měly býýt, pokud vvlastnictví svědčilo
někomuu jinému, vyvlastněny
v
za úhradu,, což se nejjméně u 500% domů nnestalo). Maartýrium
vedlo postupně k více
v
než 10 novelám toohoto zákon
na, vlastnicctví bytů je dnes součáástí nové
kodifikaace práva občanskéhoo, bohužel stejně disskutabilně jako
j
úpravy předchozzí. Také
problém
my s možnýým promlčenním nárokůů na převod
d bytu do vllastnictví poo uplynuté třech let
od data podání žáddosti přineslo masové negativní reeakce členůů podporovaané médii, zejména
TV NOV
VA. Toto bylo
b
řešeno uznáním
u
záávazku a tak
ké dalšími novelami.
n
Uvnitř družstev see diskutovaalo, zda ten
nto process není vyvllastněním družstev a zda se
obrátit na
n ústavní soud.
s
V předdstavenstvuu SČMBD podal
p
tehdejjší regionálnní předsedaa Pražské
oblasti Zdeněk
Z
Kuurka inform
maci, že spoolus JUDr. Oehmem
O
taakovou ústaavní stížnost podali,
později se ale tato zpráva
z
ukázzala nepravddivou.
Tato dooba byla velice
v
složittou, plnou úspěchů a proher ceelého družsstevnictví. Ústřední
Ú
rada drružstev měěla rozsáhlýý majetek, například celá areáál v Praze--Jílovišti (Ú
Ústřední
družstevvní škola) ve kterém studovali zahraniční studenti i funkcionááři družstev
v z celé
federacee, vilu na Barrandově
B
ě, vilu v Jíloovišti, svazzy měly síťť družstevníích podniků
ů včetně
nemovittostí. Tentoo majetek byyl postupně prodán a zů
ůstane otázkkou nezodppovězenou, zda
z tyto
prodejee byly koreektní a nutn
né.
U drružstev bytových mělp
prodej družžstevních podniků
p
slu
užeb, které ztratily svů
ůj smysl,
nastarosst místopřeedseda Jiří Staněk, jím řízená likvidacee podniků žádný vý
ýznamný
ekonom
mický efekt nepřineslaa, naopak za
z některé nemovitostti v Brně nnebylo podv
vodnými
kupci zaplaceno
z
v
vůbec.
Bylaa to složitáá doba, kd
dy se podvvodníci tvářřili jako vý
ýznamní
podnikaatelé a zkušeeností s tzv. tuneláři ještě nebyly.
ž z cca 6000 bytových
h družstev potkaly prroblémy poouze dvě – Bytové
Je také pravdou, že
n výstavbuu bytů na střechách
družstvoo v Říčaneech u Prahyy v důsledkku podivnýcch smluv na
družstevvních domůů, kdy řešenní tohoto prroblému trv
valo dlouhá léta a Bytoové družstvo
o PrahaHutman
nka, kde jeeho předseda JUDr. Vaašíček razil koncepci tzzv. „podnikatelského“ družstva
a bralo si úvěry na výstavbu hotelu, za kteeré ručilo (b
bez vědomí členů) družžstevními domy. To
vedlov roce
r
2001 k úpravě obcchodního záákoníku, kteerý to nadálle zakazovaal.
Též poodivná výsstavba vícee než 12000 družstev
vních v Prraze bytů v rámci do
okončení
sídlištníích celků komplexní bytové výýstavby, kterou
k
převvzala některrá pražská bytová
družstvaa, kde pro výstavbu bylo
b
třeba splatit
s
vyššíí podíl, až 200.000 Kčč ale existo
ovaly již
volné převody
p
člennství podle § 230 obchhodního zákoníku znaamenaly, že přes fiktiv
vní členy
byl byt získán za splacení poodílu a náslledně prodáán tímto přeevodem mnnohdy za milionové
m
částky. Tuto záležitost pražskýých družstevv řešila Poliicie ČR avššak evidentnní podvody a trestná
činnost byla v dobbě zjištění promlčena.
p
Tyto inforrmace všakk nebyly v té době zn
námé ani
mediálnně využité. A tak zůstally nepovšim
mnuty a zapo
omenuty.
5

Lze kon
nstatovat, že přes uvvedené problémy dru
užstva v drttivé většiněě v tomto složitém
s
období prokázalaa, že jsou dobrým
d
a spolehlivým
s
m správcem
m majetku svých člen
nů. Bylo
jednat třeba
t
časté korekce prrávní úpravvy, zde je třřeba zmínitt tři tehdejšší poslance – Jana
Bláhu, Evžena Sn
nítilého a Hanu
H
Marrvanovou, kteří
k
byli vždy
v
ochotnni pomáhat v přijetí
změn.
Družstvva byty do vlastnictví
v
p
převáděla
a převádí – ve větších městech,
m
naapříklad v Praze
P
lze
konstatoovat, že věětšina bytů družstva jiiž převeden
na byla, v menších
m
m
městech družžstevníci
necítí potřebu
p
si takto
t
byty převádět.
p
O
Ostatně
sprááva majetkuu členů druužstevní forrmou na
principeech ekonom
micky nezbyytných náklladů s práveem členů spprávu kontroolovat a ov
vlivňovat
vedla k tomu, že k žádnému roozpadu systtému nedošllo.
Pro úplnnost je třebaa zmínit ješttě dvě oblassti3.
Družsteevní svazy založily v první poloovině devad
desátých leet dvě instiituce – pojišťovnu
Kooperrativa a dru
užstevní baanku Coopb
banka.
Pojišťovvna, dík proofesionalitě prvního geenerálního ředitele
ř
Ing. Vladimíraa Mráze se rozvíjela
r
velice dobře
d
a pattří dnes k předním
p
poojišťovnám na trhu. Prravdou je, že kapitál vložený
družstvyy (akcie) povětšinou
p
družstva prrodala, jakm
mile se proodejem dossáhlo vyššíh
ho zisku
z investtice a dnees je Koooperativa vlastněna
v
zahraničním
z
mi subjektyy, které jsou ale
k družsttevnictví přřátelské. Cooopbanka však
v
po kráátké době upadla
u
do nnucené správy, byla
v podstaatě vytuneloována nedruužstevními akcionáři, kteří
k
podvoodem význaamného akccionáře –
Slovensského svazuu bytových družstev získali nepattrnou převaahu na Valnné hromaděě, zvolili
nové orrgány spoleečnosti a peeníze z bankky vyvedli cestou poddvodných, nnikdy nespllácených
úvěrů. Jsou
J
též i daalší problém
my podvodnníků, kteří see zmocnili miliardovéh
m
ho majetku družstva
Včela, ale
a to je již jiná
j kapitola.
Po rozddělení repubbliky vzniklla transform
mací Družsteevní asociacce ČR a maajetek byl v poměru
3:1 rozddělen na poddíly svazů v ČR a SR.
s
v rám
mci rehabiilitace družžstevní myšlenky chtěly obnovit úvěrní družstva,
České svazy
známé kampeličkyy.
očetné a úsppěšné. Bylyy však zestáátněny a
Družsteevní spořitellny byly doo roku 19488 velice po
staly see součástí Státní spoořitelny Československ
ké. Za tennto majetekk Spořiteln
na nikdy
nazaplaatila, a restituce na něj nebyla
n
dle právních
p
exp
pertů možná.
V rámcii aktivit v exekutivě
e
M
Mezinárodn
ního družsteevního svazzu obdrželaa Česká reepublika
nabídku
u Creditun
nions z USA
Ajejíž předsseda Ralf Swoboda
S
m kořeny v ČR a chtěll rozvoji
má
družstevvnictví pom
moci. Credditunions, je
j družstev
vní strukturra úvěrovýých družsteev,chtěla
pomoci při obnověě úvěrních družstev
d
v ČR.
Č Podobn
ný projekt byl
b úspěšný v Polsku, kde
k však
za záklaad byly pouužity odborrové spořiteelny Solidarrity, vedl jee přední činnitel Solidaarity pan
Biereckki, ostatně i Poláci takkovou pom
moc nabídli. Proto v rooce 1994 vvycestovala početná
skupinaa poslanců Parlamentuu ČR a odbborníků do
o USA na týdenní
t
pobbyt s cílem
m položit
základ na
n přijetí prrávní úpravyy úvěrních družstev
d
v ČR.
Č
3

Materiáál se nedotýká příliš problém
mů družstev výýrobních, spotřebních či zemědělských.
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Zde se však
v
opět ukázalo,
u
jak
k rizikové je realizova
at takový projekt posllaneckými návrhy.
Z původdně kvalitnního návrhuu, který byll především
m bezpečnýý a zabraňooval úniku majetku
střadateelů, se stall dík smrššti pozměňňovacích náávrhů systéém s neúčiinnou konttrolou a
s možnoostí družstevv zakládat dceřiné
d
spollečnosti.
Kanadsské úvěrní družstvo „Desjardins
„
s“ nabídlo také svoji poomoc a zaloožilo spolu s DAČR
nadaci na pomoc vzniku úvěěrních družsstev, která se měla zaaměřit na m
metodiku a školení.
Když však
v
kanaddští odbornníci přečetlli náš záko
on, okamžžitě chtěli z ČR odccestovat.
Vypraccovali podrrobnou anaalýzu a proognózu, že v průběhu
u dvou let podle této podoby
zákona dojde k vytunelová
v
ání družsteev. Tuto analýzu
a
jsm
me doporuččeně poslalli České
národní bance, Ministerstvu
M
financí a předsedovi vlády Václavu Klauusovi s konkrétními
návrhy na změny zákona.
z
Kaampeličky si však založily vlastníí svaz a do jeho čela postavily
p
bývaléhho poslancee Richarda Mandelíkaa a ostře se
s ohrazovaaly před záásahy a náámitkami
ostatnícch družstevnních svazů. Prognóza see do písmen
ne naplnila. Až po rocee 1998 vládaa Miloše
Zemanaa využila našich podklladů a situaaci řešila, z důvodů nečinnosti
n
sstátu v před
dchozích
letech zmírnila
z
ztrááty okradenýých členů mimořádným
m
m příspěvkeem do fonduu pojištění vkladů.
v
Družsteevnictví všeechna tato úskalí přeekonalo, avšak od zahrraničí se přes to podstaatně liší.
Družsteevnictví je ve světě též hnutí vyznačenéé solidaritoou, spoluprrací, sounáležitostí.
Družstvva se snažží budovat, podílet se
s na rozv
voji společnnosti. Pom
máhají řešitt otázky
zaměstnnanosti, pomoci řemeeslníkům a drobným podnikatelům, invaliddům, zeměědělcům.
Současnná družstvaa, zejména bytová,
b
stavví nové by
yty pouze výjimečně
v
a není divu. Kromě
dosti neefunkčního zákona o družstevní
d
výstavbě z roku 2005 žádný
ž
zákonn o tržně ko
onformní
pomoci nové výsttavbě neexiistuje. Je too na škodu
u společnossti, která nnutně potřeb
buje pro
n
v obblasti tzv. sociálního byydlení.
středněppříjmové skkupiny lidí nástroje
Družstvvo může hráát významnoou roli též v moderním ekonomickkém (tržním
m) prostředí.
Již byloo uvedeno, že
ž první druužstevní záákon na územ
mí našeho teritoria
t
byyl zákon čííslo 70 z
roku 18873.
Tentto zákon deffinoval roli družstev taakto:
„Ustanoovení tohotto zákona dlužno
d
pouužíti na spo
olky s neuzzavřeným ppočtem člen
nů, jichž
účelem jest podpoorovati výděělek nebo hospodářstv
h
ví svých čleenů společnným provozzováním
závodu nebo poskyytováním úvěru
ú
(spoleečenstva vý
ýdělková a hospodářská
h
á) jako jsou
u spolky
záložní a úvěrní, spolky prro nákup surovin
s
a skladištní,
s
společenstvva výrobní,, spolky
kladu vystihhuje roli druužstev dodn
nes.
spotřebnní a společeenstva bytovvá“. Tato deefinice v zák
Družstvva jsou v moderním
m
světě, USA
A, Japonsk
ku, Indii čii jinde cháápána jako
o útvary
„not-for-profit“, ona nepraacují pro zisk
z
ale pro službu svým
s
členů
ům, jejich úspory,
existujíí všude tam
m, kde lid
dé nechtějíí být předm
mětem ziskové činnoosti podnik
katele a
dokáží si službu opatřit naa jiném prrincipu ekonomicky nezbytnýcch nákladů
ů. Tento
princip
p je třeba rehabilitova
r
at i u nás. Když zisk vytvoří, pooužijí jej p
pro zlevněn
ní služby
svým čllenům.
užby, mimoo známé oboory u nás – bytové,
Družžstva v modderním světě vykonávaají různé slu
výrobníí, spotřebníí, zemědělské či úvěěrní družsttva třeba také
t
farmaaceutické, lékařská,
l
pohřebnní, rybářská, dopravní, telefonní, tuuristická, faarmářská.
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Družstvva se tradiččně od svéh
ho vzniku sdružují do
o národnícch organizaací k ochran
ně svých
zájmů do
d tzv. druužstevních svazů. Poddobně byla před více než sto ddeseti lety založena
z
organizaace mezináárodní – ICA
A (Internatiional Co-op
perativeAlliaance)- Mezzinárodní drružstevní
svaz (M
MDS), sdružující sekunddárně téměřř miliardu členů v celém
m světě.
Aby byl spolek chápán jakoo družstvo má
m respekto
ovat ve svýcch stanovácch tyto meziinárodně
uznávanné hodnoty a principy (MDS,
(
Mannchester 199
95):
a)
D
Dobrovolné
é a otevřenéé členství
b)
D
Demokratic
cké řízení
c)
P
Podíl
na maajetku
d)
S
Samostatno
ost a nezávisslost
e)
V
Výchova,
škkolení, infoormace
f)
S
Spolupráce
mezi družsstvy
g)
S
Spoluodpov
vědnost za společnost
s
Je třřeba podotkknout, že družstevnict
d
tví v bývallém Českosslovensku nněkteré tyto znaky
nenaplňňovalo, zejm
ména historie vzniku družstev
d
zem
mědělskýchh vedla k toomu, že až do roku
1990 neebyly zeměědělské svazzy přijaty za
z členy MDS,
M
u družžstev bytovýých, spotřeebních či
výrobníích však totoo zastoupenní a členstvíí v MDS byllo od roku 1968.
1
V terittoriu Evroopa byla v uplynulýých letech založena celoevropsská meziseektorová
organizzace – „DRUŽSTVA
A EVROPA
A“, jejíž členy je 171
1
národn
ních družsstevních
organizzací (142 z nich působbí v zemíchh EU). V Evropě
E
je 1660 000 družstev (družžstevních
podnikůů) se 123 miiliony členůů a 5,4 mil. zaměstnancců.
Mezi družstevníí velmoci v Evropě paatří Francie (21.000 druužstev, 22,88 mil. členů a 1 mil.
zaměstnnanců), Špaanělsko (288.000 družsstev, 5,7 mil. členů a 340.000 zzaměstnanců
ů), Itálie
(40.500 družstev, 12
1 mil. člennů a 970.0000 zaměstnan
nců), Němeecko (7.500 družstev, 22,5
2
mil.
členů, 530.000 zaměstnanců
z
ů) a Polskko (12 00
00 družstev, 10 miil. členů, 500.000
zaměstnnanců).
Pokuud jde o stáávající situaci v Českké republicee, pak v druužstvech byytových je 596.000
členů (S
SČMBD), spotřebních
s
družstev 56.000
5
členů
ů (SČMSD), výrobních družstev 215.000
členů (S
SČMVD) a v zeměděllských družžstvech 362
2.000 členůů (ZS). Jde o 1.249 drružstev s
celkovýým počtem 1.210 0000 členů. Doo tohoto počtu
p
jsou započítána však jen družstva
dobrovoolně začlenněná do národních svazů. Mimo
o to existujje Sdruženíí malých bytových
b
družstevv s téměř 2.000 člennských družžstev, a mimo
m
systém
m bytová ddružstva vzzniklá v
privatizaci obecníhho bytovéhoo fondu, kteerých je ccaa 8.000. Ceelkový počeet členů dru
užstev je
tedy poddstatně vyššší.
V rocee 2004 byylo podepssáno mezi družstevn
ními svazyy a vládou
u vedenou
u ČSSD
„Memoorandum o spoluprácci“, a v rocce 2006 bylla usnesením
m vlády čísslo 675 ze dne
d 31.5
2006 založena
z
téžž na základdě doporučeení OSN „R
Rada vládyy pro družžstevnictví“
“ a jejím
předseddou byl jmennován JUDrr. Ivan Přikkryl. Vláda schválila
s
staatut této raddy a Úřad vlády
v
ČR
ji vytvoořil rozumnéé podmínkyy pro práci – vyžádalaa si jedno jeediné adminnistrativní pracovní
p
místo.
Cílem této rady,, jejímiž členy
č
byli představiitelé národ
dních družžstevních svazů
s
a
níci na družžstevní práávo, bylo zaajistit rozvoj družstevv, využití tééto formy například
n
odborn
pro tělesně postiženné občany, pro služby drobným žiivnostníkům
m a řemeslníkům, pro obnovení
o
výstavbby družstevnních bytů. Rada však
k byla bezz dalšího zrušena
z
usn
nesením 10
088 tzv.
první Topolánkov
T
vou vládou
u a to ještěě dříve nežž jeho vládda nezískalaa důvěru a poprvé
skončilaa. To svědčí o zásadním
m nepochoppení role dru
užstev v Evvropě a ve ssvětě ze straany ODS
8

(jen v USA
U
je cca 110 mil. čllenů různých družstev)). Právě defficit podrobných info
ormací o
družsteevnictví je největší bariérou možného rozvoje družstevníc
d
ch forem v České
republiice.
Rok 2012 byl rezolucí OSN
O
A/RE
ES/64/136 de
d 18.6.20009 vyhlášenn „Meziná
árodním
rokem družstev“ a vlády člennských zem
mí vyzvány k podpoře. V České reepublice tatto výzva
byla, boohužel, vládou ignoroována. Mateeriál obdržeel mj. miniistr zahraniičních věcí,, ten ale
nereagooval4. Přitoom napříklaad podle projektu
p
Global
G
300 – který soustředil údaje o
ekonom
mické síle 3000 největšícch a nejúsppěšnějších družstev
d
na světě dokláádá, že v ro
oce 2006
tato druužstva dosáhhla obratu 963 bilionuu USD (stej
ejně jako Kanada,
K
kterrá je 9 zem
mí světa).
Družstvva tedy v zeemích, kde vlády využžívají jejich
h specifickéé vlastnosti například v oblasti
zaměstnnanosti, dosahují dobrýých výsledkůů.
Tentto historickýý exkurz dookazuje, že v Evropskéém ale ani národním kkontextu nepostrádá
využití družstevní formy
f
tradicci
z
o po
odpoře výsstavby dru
užstevních bytů ze
V roce 2005 byl přijat již zmíněný zákon
Státníhoo fondu rozzvoje bydlenní, a o změěně zákona č. 190/20044 Sb., o dluuhopisech, (zákon
(
o
podpořee výstavby družstevníc
d
h bytů). Tenn však neob
bsahoval socciální zacíleení a proto se
s musel
vypořáddat s bariérrou veřejné podpory, jinak by neebyl notifikoován. Zákoon platí dod
dnes, ale
není aplikován, neeboť podpora byla moožná jen v rámci
r
limittů „de miniimis“ a pro
oto mohl
sloužit jen
j výstavbě malých byytových dom
mů.
Nováá kodifikaace soukroomého prááva však přinesla potřebnou změnu. Vznikly
podmín
nky pro tzvv. sociální družstvo.
d
To je součástí zákona č. 90/2012
9
Sbb., o obchod
dních spoleečnostech a družstvu (zákon
(
o
obchodnních korporracích).
Sociálníí družstvo je
j upravenoo v díle třettím, §§ 758
8 až 773, předchází
p
m
mu podrobnáá úprava
družstvaa v hlavě VI, díl první a speciální úprava pro družstvo byytové v dílee druhém.
Ustaanovení o soociálním drružstvu přinnáší podstattné specifikkace a omezzení, která zajišťují
jeho jinnou podstattu „nepodniikatelskou“, sociálním
m družstvem
m je družstvvo (tedy i bytové),
které sooustavně vyyvíjí obecněě prospěšnoou činnost směřující na
n podporu ssociální sou
udržnosti
za účeleem pracovnní či sociálnní integrace znevýhodn
něných osobb do společnnosti s před
dnostním
uspokojjováním místních
m
pottřeb a vyuužíváním místních
m
zdrrojů podle místa půssobnosti,
zejménaa v oblastecch vytvářen
ní pracovníích příležittostí, sociállních služeb
b a zdravottní péče,
vzdělávvání, bydlen
ní a trvale udržitelnéh
u
ho rozvoje (§ 758 zákoona).
Zákoon obsahuje řadu nezbytných restrikcí,
r
v případě sociálního
s
družstva bytového
b
družstvaa musí členn být zároveeň nájemcem
m – uspoko
ojuje bytovéé potřeby pouze svým členům,
avšak členství v drružstvu je nepřevoditel
n
lné. Tato záásada zajišťťuje, že takoové byty plní trvale
účel socciální, pakliiže člen nehhodlá již v družstvu
d
dáále bydlet, dojde
d
k finaančnímu vyp
pořádání
jeho vklladů, ale byyt bude přiděělen dalším
mu členu, kteerý splňuje podmínky
p
ppro vznik čllenství.
Stanovy sociálnního družsttva musí obbsahovat taaké cíle a podmínky činnosti so
ociálního
družstvaa a jeho soociální začleeňovací funnkci a podp
poru místníhho rozvoje a také pod
drobnější
podmínnky nakládánní se ziskem
m v souladuu s účelem činnosti. V případě záániku po usp
pokojení
členů liikvidační zůstatek
z
přiipadne jinéému sociáln
nímu družsstvu nebo obci, ve které
k
má
družstvoo sídlo.
4

Ač z Něěmecka, Rakoouska i Švýcarrska družstevnnictví znal a v minulosti, pookud stál mimoo exekutivu, se
s k němu
aktivně hlásil.
h
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Zdá se, že pro funkci
f
bytovvého družsttva jako „so
ociálního bytového
b
drružstva“, pokud
p
by
mělo býýti adresáteem jakékoliiv formy veeřejné podp
pory pro výýstavbu a pprovoz bytů
ů v jeho
vlastnicctví a přitom
m se nepotýýkat s notiffikací těchtto podmínekk z hlediskka veřejné podpory,
p
která, přesahuje-li
p
rámec „dee minimis“, je v EU zakázaná,
z
jee nutné speecifikovat a upravit
právním
m předpisem
m další podm
mínky:
a)
S
Sociální
zaccílení formoou definice majetkovýcch poměrů členů
č
(rodinny členů), má-li
m
být
výstavbba jejich byytů zvýhoddněna z veeřejných prostředků, například
n
kkonkrétním limitem
čistých rodinných příjmů
p
b)
P
Podmínky
p
případné
socciální pomooci členům, kteří se octtli v hmotnéé nouzi,
c)
P
Pravidla
proo „předpis výše
v
nájemnného a rozpočtení služeeb“
d)
P
Postup
při zjištění,
z
že se
s tato praviidla zneužív
vají či poruššují,
e)
Z
Způsob
proovádění reviizí hospodaaření činnosti takovýchh družstev a definice op
právnění
pro jejicch prováděnní.
Tatoo doposud abbsentující pravidla
p
by mohl přinéést buď obeccný zákon o sociálním
m bydlení
popřípaadě zákon o pravidlech podporyy sociálním
mu bytovém
mu družstvvu. Pravidlaa budou
formuloována definnitivně při zpracovánní zásad legislativníhoo návrhu k realizaci.Nalezne
družsteevnictví opooru v někteeré z politicckých stran
n?
Tento model
m
však bude
b
třeba doplnit
d
o daalší, dosud neexistující
n
části:
Z uvvedeného vyplývá,
v
že jde vlastněě o speciállní normu pro
p jeden z „typů“ so
ociálního
družstvaa, pro druužstvo bytoové, která by
b definov
vala podmíínky poskyytnutí prosttředků z
veřejnýcch zdrojů.
b takováá forma podpory
p
reeálná, nesttrpí rozhodnutí o vvyužití této
o formy
Má-li být
výstavb
by delšího odkladu.
o
Z
Zatím
co Evvropská un
nie věnuje této
t
oblasti značný vý
ýznam, v
ČR jak
koby stál stranou
s
poozornosti naší
n
politiccké reprezzentace, kteerá tento význam
nikteraak aktivně nereflektuj
n
e.
Tak nappříklad dne 24. října 2012
2
(zdroj: CECODH
HAS ) Evroopská komiise předložiila návrh
nařízeníí o Fondu pro evropskké pomoci pro nejchu
udší osoby. Ve snaze, aby použiití fondu
pružnější, a tím přiizpůsobeny místním pootřebám, Ko
omise navrhhuje, aby ustanovením
m pomoci
mohly být
b pověřenny např. nevvládní organnizace podlee pravidel urrčených členskými státty.
Předpokkládá se finaancování foondu ve výšši 2,5 miliarrdy euro a to v rámci ppolitiky sou
udržnosti
pro víceeletého finaančního rám
mce 2014-22020. Členské státy by měly finanncovat 15% nákladů
ve svýchh národníchh programecch, zbývajíccích 85% po
ochází z fonndu.
Je třeba si uvěddomit, že možná
m
normaa pro finančční či úvěroovou pomocc může mítt několik
„pater“.. Některá drružstva stavví pro své člleny bez speeciální sociáální pomocii, jsou to přředevším
družstvaa bytová sdružená doo Družstevvního mark
ketinkovéh
ho sdružení v Praze5. A tak
financujjí výstavbu složením podílu
p
a dloouhodobým úvěrem.
Lze tento systém
m využít a pro sociálnně potřebnéé zvýhodnitt úvěr delší dobou splaatnosti a
dotovánním úrokovéé míry, kdyy veřejné prostředky
p
mohou
m
slouužit pouze k úhradě majetkové
újmy bance, pokuud tato vznnikne. Občaané s prokáázanými neejnižšími, ppřesně stano
ovenými
příjmy pak
p mohou dostat dalšší příspěvekk, třeba na splacení
s
členského poddílu k bytu, který se
pohybujje mezi 20 až 30% hoodnoty bytuu. V bytech se potom bude
b
platit pouze ekon
nomické
nájemnéé, které je podstatně
p
nižžší, než nájeemné tržní.
5

To sdružuje několik největších
n
bytových družsteev, s celkem 80.000
8
bytů, kteří
k
ze SČMB
BD vystoupila..

10

Miniisterstvo prro místní rozvoj
r
předdložilo v up
plynulých dnech
d
vláddě návrh záásad pro
rozpočtoové obdobíí 2014 až 2020
2
nazvanný „Podkla
ad pro příípravu Doh
hody o parrtnerství
pro proogramové období
o
20144-2020 – vyymezení prrogramů a další
d
postu
up při příprravě ČR
pro efeektivní čerrpání fond
dů Společn
ného strateegického rámce“. Teento materiiál (přes
skutečnnost, že byttová politikka je též v gesci MM
MR a též Státní fondd rozvoje bydlení)
neobsahhuje přímouu formulacci pro oblaast sociálníího bydlenní, avšak taaké cestu nikterak
nezavíráá. V části 1 Principy programovvého obdob
bí 2014-20220 a východdiska pro zaměření
z
program
mů, v kapitoole 1.1 Prinncipy pro prrogramové období 20114-2020 se uvádí, že jedním z
hlavníchh směrů zaaměření buudoucích inntervencí z programů bude i inkkluzivní sp
polečnost
vytvářejjící podmínky pro plnohodnotn
p
né uplatněn
ní všech skupin
s
obyyvatelstva, zvýšení
zaměstnnanosti dnees vyloučenných skupinn a vytvářeení atraktivnních podmíínek pro žiivot. Při
formulaaci Principůů se mj. uváádí, že operaační prograamy budou podporovat
p
t pouze ta odvětví
o
a
sektory,, kde docháází k selhánní trhu či kde
k tržní prrostředí neexistuje. Bude vždy zv
važována
forma podpory
p
pro konkrétní intervence
i
p dané území.
pro
Tytoo proklamacce dávají určitou
u
naději na vyčllenění prostředků pro sociální výstavbu.
v
Princip regionalityy pak dává prostor prro vymezen
ní odpověd
dnosti krajů
ů, aby form
mulovaly
území, kde
k je takovvých projekktů potřeba. Kraje však
k také prozaatím žádný zájem nejev
ví, ač by
jim družžstevnictví mohlo
m
v mnnohém pom
moci.
Ostaatně definicce sociálníh
ho bydleníí vychází právě
p
z abssence či neefunkčnostii trhu v
této obllasti . Důsleedky toho, že
ž tato oblast je ignorována pak můžeme
m
naléézt v lokalittách, kde
se občaanům poskkytuje nouzzové ubytoování v „u
ubytovnách““ a úhradaa nájemnéh
ho resp.
stanovení jeho výšee se rovná propočtu
p
doosažitelné míry
m pomoci v hmotné nnouzi propo
očtené na
počet členů domáccnosti. Takkové nájemnné mnohok
krát přesahuuje nájemnéé v místě obvyklé.
o
Laborattorními příkklady jsouŠlluknovsko či
č Ostravsko
o.
dobnou zku
ušeností. „N
Například ve
v Velké
I v Evrropském koontextu proošly mnohéé země obd
Británii musela již Margareta Thacherováá hledat korrekce neboťť se privatizovaly obecn
ní byty a
sociálníí bydlení bylo
b
svěřeeno trhu s běžnými nájemnímii byty dopplněné subvencemi
potřebnným. Nízké mzdy či ješště nižší poddpory mnoh
hých občanůů vedly k toomu, že věttšina lidí
již nebyyla schopnaa si zajistit bydlení
b
vlasstními silam
mi či tržním
m pronájmem
m. Průměrn
ný nájem
ve Velkké Británii činí £ 14.415 za rok, roční příjem
m pak prům
měrně £ 18.100 ročně.. Rozdíl,
částka £ 3.685 ročnně nestačí k zajištění žiivota rodiny
y. Stále vícee lidí má zdde nárok na podporu
bydlení. Zvyšování nájemného je zcela odděleno
o
od
d schopnostti občanů náájemné plattit. Tržní
pravidlaa vedou proonajímatele k co nejvyyššímu stan
novení nájem
mného, výšška nájemnéého není
stanovena nabídkoou a poptávvkou na trhhu, ale veliikostí a ochhotou státnního rozpoččtu platit
značné podpory. Drahé
D
nájmy při neeexistenci sociálního (neziskovéého) sektoru tedy
naplatí nájemci alle daňoví poplatníci.
p
T
Taková
situ
uace již nasstává i v ČR
R.“
Je zccela nepochhybné, že v případě nesschopnosti nájemce
n
plaatit nájemnéé v domech s byty s
nájemnýým postaveeným a vyppočteným na ekonomicckých náklaadových priincipech bu
ude výše
nájemnéého a tedy i částka suubvencí poddstatně nižšíí. Samozřejjmě jde o oopatření, kteeré bude
přinášett výsledky postupně, ale
a nepochyybně zastav
ví nedůvodnné plýtvání penězi a odpovídá
o
péči řáddného hospoodáře, která státu tak veelice schází.
Sociáln
ní bytové drružstvo je pouze
p
jednoou z možno
ostí pro řešení této situ
uace.
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Z hlediska legisslativní tvoorby je všakk s ohledem
m na existennci norem sociálního družstva
(účinnýých od 1.1.2014) relativvně nejsnadnnější cestou
u k naplněníí funkčního systému. Ostatně
O
nemálo bytových družstev
d
již existující jee ochotno see v této výsttavbě angažžovat.
Existujíí z hlediskaa kompetenncí v zásadě dvě možn
nosti. Návrrh nařízení vlády a nááslednou
realizacci posuzovánní projektů a financováání v součin
nnosti se Sttátním fonddem rozvojee bydlení
popřípaadě speciální zákon v geesci téhož ministerstva
m
a.
Pro dosažení
d
vyyšší efektivvity je třebaa zvážit spo
olupráci s bankami, kteeré mohou projekty
financovvat, avšak právní přeedpis by jim
m měl zajiišťovat výpplatu majettkové újmy
y, pokud
vzniknee. Současněě (pro splaccení členskýým podílů) je možné využít
v
existujících Staavebních
spořiteleen.
Pro ob
bčany v hm
motné nou
uzi by pak
k měla bý
ýt stanoven
na zvláštn
ní pravidla
a. Česká
společnnost pro rozzvoj bydlenní iniciuje jednání s finančními institucem
mi s cílem najít co
nejefekttivnější form
mu financovvání.
Neníí to ale prooblém jedinný. Bývá obvyklé,
o
žee tato výstaavba co doo nákladů bývá
b
též
kontroloována a lim
mitována co do nákladůů pořízení by
ytu na m2. I dnes jsouu známé tech
hnologie
pod 20.000/ m2 plochy
p
byttu. Zahraniční modely
y umožňujíí obci vznnášet podmíínky při
výstavbbě určitým procentem
p
b
bytů
v taktoo stanovenéé cenové hlaadině, k úvaaze pak nam
mítáme i
sazbu DPH
D
na takoovou výstavvbu.
Z uvedeeného pak vychází
v
návrrh zásad proo budoucí právní
p
úpravvu. Jde o prvvní formulaaci, která
6
bude vee spoluprácii se specialissty na družsstevní bydleení dopracoována:
Předpiss by měl up
pravit posk
kytnutí fin
nanční, úvěrové či jiné pomoci ((pracovně dále
d
jen
„pomocci“) sociáln
ním bytovvým družstvům zalo
oženým pro účely taakové výsttavby v
souladu
u s §§ 7588 až 773 zákona čííslo 90/2012 Sb., o obchodních
o
h společno
ostech a
družstvvu.
m
směřovvat jednak Sociálnímuu bytovémuu družstvu a to na
„Pomocc“ při výstaavbě by měla
základě zvláštníchh ustanovenní a za přeesně defino
ovaných, zejména
z
přííjmových kritérií
k
s
přihlédnnutím k roddinným (přííjmovým) poměrům
p
čllena (plněníí tohoto kriitéria je pod
dmínkou
vzniku členství občana
o
v družstvu).
d
T
Takovému
družstvu může
m
být poskytnut zvláštní
s
bytového družstva,
d
jeehož rodinnné příjmy jsou ještě nižší
n
než
příspěveek. Členu sociálního
limity uvedené
u
v tomto
t
právnním předpisse, může bý
ýt poskytnuuta další mim
mořádná po
omoc na
příklad na splacení členského podílu.
Pomoc podle tohotto právníhoo předpisu se
s poskytnee pouze socciálnímu byttovému dru
užstvu, v
jehož sttanovách jsou recipováány podmínnky formulo
ované tímtoo právním ppředpisem, zejména
omezenní přijímání člena určeeným limiteem průměrn
ného rodinnného příjm
mu. O posky
ytnutí se
rozhodnne na základdě předloženní projektu takové výsttavby družstvem včetněě návrhu sm
mlouvy o
výstavbbě, která obssahuje propoočtený odhaad nákladů výstavby.
Pokuud jde o úvvahy o výši takové pom
moci, podm
mínkou přijeetí žádosti o příspěvek by bylo
prohlášeení o složenní (splacení)) členskéhoo vkladu člena ve výši 20
2 až 30 % budoucích nákladů
na výsttavbu dle dokumentac
d
ce předložeené podle předchozíhho odstavcee a závazn
ný návrh
smlouvyy s financujjícím bankoovním (finannčním) ústaavem o poskkytnutí úvěrrové pomocci včetně
doby spplatnosti a výpočtu anuitní
a
spláttky. Právníí předpis stanoví
s
form
mu a výše pomoci
6

Legislattivní aktivity dnes
d
nese SM
MBD a jeho přeedseda JUDr. František Lébbl, JUDr. Jiří Č
Čáp, JUDr. Heelešic a
další.
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vedoucíí k co nejvýýhodnějšímuu úvěru na výstavbu (fformou úhrady majetkové újmy vzniklé
v
v
souvisloosti s úvěrem
m)
Sociální bytovéé družstvo by
b mělo mít
m možnost požádat o zvláštní přříspěvek pro
o ty své
členy, jejichž rodinnný příjem je nižší neež zákonem
m určená hraanice. Při pposkytnutí takového
k vratný
příspěvkku stanoví poskytovattel podmínkky, za kterrých může být zvláštnní příspěvek
formou postupnéhoo splácení.
V sociáálním bytovvém družstvvu by se staanovilo nájjemné tak, aby pokryllo veškeré skutečné
s
nákladyy na provoz domu včetnně splátky poskytnutéh
p
ho úvěru.
Je třebaa právním předpisem
m stanovit parametry
p
pro přiměřřenou velikkost bytu tak,
t
aby
odpovíddala počtůům členů domácnostti. Sociáln
ní bytové družstvo neodmítnee přijetí
kteréhokkoliv člena, ale při orgganizování výstavby musí
m zařídit,, aby byty nnebyly nepřřiměřeně
přeplněnné, je nutnné formulovvat další poodmínky vččetně zásad dobrých m
mravů pro soužití
s
v
domě, předchozího souhlasuu s přistěhoováním dallších osob a podobněě. Současn
ně jde o
výstavbbu se standaardním vybaavením. Tatto forma neení předurčeena pro nepřizpůsobivéé občany
ale pro ty, kteří chttějí nalézt pomoc
p
a maají schopnost byť omezzeným způssobem se po
odílet na
financovvání výstavvby. Byty jssou ex lege nepřevodittelné do vlaastnictví či na jinou ossobu. Při
ukončenní členství a opuštění bytu
b
dojde k majetkovéému vypořáddání mezi ččlenem a dru
užstvem,
právní předpis
p
musí stanovit algoritmus výpočtu taakového vyppořádání. Č
Člen nemá nárok
n
na
úhradu jím splacenných částekk úvěru, pookud mu by
yla poskytnuuta jakákolliv forma pomoci
p
z
veřejnýcch zdrojů.
k třeba přeesvědčit pollitiky aby ttento progrram pro
Pro realizaci toohoto záměěru je však
novou výstavbu akceptoval
a
li. Není třeeba podléhaat svodům a plánovatt masové obnovení
o
výstavbby. Je však třeba
t
dát obbčanům a obcím
o
nástro
oj, jak je možné
m
efektivně řešit reegionální
bytovouu nouzi občaanům. Sociální bytové družstvo není
n zdalekaa jediným m
modelem, náástrojem,
ale pro nedalekouu budoucnoost se stanee ekonomiccky neúnosnné dotovat chudým občanům
o
nájemnéé do výše trržní, lépe řečeno do výše, kterou je ochotenn státn poskkytnout, vožž je dnes
mnohem
m více než činí
č tržní náj
ájemné.
Před družstevnicttvím obecn
ně, bytová družstva nevyjímajee, však stoojí řada prroblémů
koliv však účinnou
ú
prrávní úpravvou. Jde zeejména o Zákon
Z
o
spojenýých s již platnou, nik
obchod
dních spoleečnostech a družstveech číslo 90/2012 Sb. Na jeho obsah bud
de nutno
reagovaat a to ještě v průběhu letošního
l
rooku, zejménaa jistou reviizí stanov ddružstev.
Novou kodifikací soukromého práva přichází
p
řa
ada novinek
k, jejichž praktický vý
ýznam je
třeba zvvážit. Napřříklad ustannovení o nájmu družsstevního byytu již v obbčanském zákoníku
z
nenaleznete, nacháází se ve výýše uvedeném zákoně o obchodnícch korporaccích (§ 727 až 757).
Mění se
s vymezen
ní bytového družstvaa jako zvlá
áštního typ
pu se zákoonem stan
noveným
způsobeem hospod
daření (§ 7550-752).
Doporuučil bych především
p
podrobnou
u analýzu změn v dopadu
d
na stanovy bytových
b
družstevv. Zákon obsahuje
o
ceelou řadu ustanovení,
u
které budoou platit, pookud si je členové
družstevv ve svýchh stanováchh co do plaatnosti nevy
yloučí. To platí napřříklad o možnosti
m
zastaveení podílu v družstvu členem
č
(§32) nebo o spoluvlastn
s
nictví člensk
kého podílu
u.
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Bytové družstvo jee určeno ke správě svéhho majetku či majetku svých členůů, může sprravovat i
nedružsstevní domyy, avšak jeh
ho vedlejší činnost je omezená, může
m
jí vyk
konávat jen
n pokud
tato neeohrožuje uspokojová
u
ání bytovýých potřeb členů. Coo to je „ohhrožení“ bud
de třeba
analyzoovat, zcela isstě jsou to rizikové
r
obcchody a úložžky. Ve staanovách mu
usí být též uvedeny
u
podmín
nky pro vzznik nájem
mní smlouvyy včetně práv
p
a poviinností toh
hoto nájem
mce. Jisté
změny jsou
j
též v oblasti
o
vylouučení – pokkud chce dru
užstvo vylooučit neplatiiče, musí sii důvody
k vyloučení zahrnoout do stanoov a povinnoostí členů.
Stanovyy též určí poodmínky vzzniku člensttví, takovéh
ho člena však nelze om
mezit při přřevodech
členskéhho podílu. Nově
N
také nelze
n
omezitt rozdělení družstevníhho podílu.
Pro nájjem družsteevního bytu
u se občansský zákoníík nepoužije, pokud too výslovně zákon o
korporaacích neuvvádí. Členoové-nájemnníci pak pllatí pouze účelně vyynaloženné náklady
bytovéhho družstva vzniklé při správě družžstevních yttů včetně náákladů na oppravy, mod
dernizace
a rekonnstrukce, tvvorbu dlouhhodobých zdrojů
z
a po
odobně. Urrčité změn
ny jsou i v konání
členskýých schůzí. Dosavadn
ní využívan
ná forma – shromážždění deleggátů zákon
n nezná,
každý člen
č
má jedeen hlas.Nájemci bytů však moho
ou mít i vícce hlasů urččují-li to staanovy, to
znamenná,že mohouu mít napříkklad tolik hllasů, kolik je
j v jejich domě
d
bytů, pak jejich zástupce
z
disponuuje takovouu silou (poččtem) hlasůů. Konečně ustanoveníí o neděliteelném fond
du (který
v předchhozí podobě již neexisstuje) se muusí vymazatt do 3 měsícců od nabyttí účinnosti zákona,
ta nastanne 1.1.20144 !
Z tohotoo nesmírně kusého, neeúplného a příkladméh
hovýčtu je třeba zpraacovat dop
poručení
pro dru
užstva a záároveň výk
klad, jaké jsou
j
praktiické dopad
dy všech noovinek. Ted
dy práce
mnoho a zatím se o ní příliš nehovoří. Domyslet
D
jeen zástavu podílu,
p
například protii půjčení
peněz, znamená
z
moožnost, že zástava
z
proppadne bancee, spekulanttovi, což můůže být pro početné
lichvářee jen další „ppodnikatelsský“ záměr!
Družsteevnictví nu
utně potřeb
buje pochoopení a pod
dporu polittiků. Bláhoové a podjjaté řeči
7
obdobyy „třech T“ jsou dodn
nes jen důk
kazem flagrrantní nezn
nalosti družžstevnictví.. Přes to
se politická podpoora nehrne..
Bytová politika a podpora drružstevnicttví je ve svěětě doménoou tu levicee, tu pravice. V ČR
SSD, ale k zpracovanným prograamům a
tato poodpora svěědčila vícee levici, zeejména ČS
návrhům
m se tato strrana v současnosti příliiš nehlásí. Je
J však pravvdou, že v ddevadesátýcch letech
to byli především
p
p
poslanci
ČSSD, kteří see snažili dru
užstevnictvíí pomoci.
hranný deeštník 120 milionům
m členů d
družstev doménou
V USA je poskyytován och
d
hleedá pomoc za svého aktivního přispění.
p
republiikánů právě proto, žee občan v družstvu
Topolánnkovo zrušeení rady vláády pro druužstevnictvíí je příznaččné představvám naší pravice
p
o
zbytečnnosti tohotoo systému. Přitom naapříklad družstva řeemeslníků, která si najímají
n
manažééry pro sjeednání zak
kázek či úččetní pro vedení
v
účettnictví jsou
u běžná v Itálii,
I
ve
Španělssku či subsaharské Affrice nalezn
nete družsttva zdravottní, v USA d
dopravní.
Dvacet let od vznniku samosttatné republliky družsteevnictví přeežilo a s ohhledem na ne vždy
přátelskké ekonomiické a právvní prostředdí, nikoliv neúspěšně.. Nyní je důležitý daalší jeho
rozvoj. Pochopí-li politici moožnosti dru
užstevnictv
ví, jistě jim
m to pomůže ve snaze pomoci
veřejnéému zájmu i blahu občana.

7

Tyl, Tluustý, Tomášekk, iniciátoři traansformačníhoo zákona v rocce 1992, kteří označovali drružstva jako relikt
komunism
mu.
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