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I. ÚVOD 
 

 

 
Bydlení je oprávněně vnímáno jako jedna ze základních lidských potřeb, přičemž 

nejdůležitější je jeho dostupnost, stabilita a kvalita. Kvalita bydlení a jeho dostupnost jsou 

považovány za hodnotící ukazatele životní úrovně člověka.  

Bydlení, které je lidmi spojováno s pocitem jistoty a bezpečí, je základní podmínkou udržení 

integrace osobnosti a jejího dalšího rozvoje. Zajištění bydlení je osobní odpovědností 

jednotlivce, jeho dostupnost je však přímo úměrná jeho ekonomickým možnostem. 

Základním posláním státu je vytváření stabilního prostředí posilujícího odpovědnost občanů 

za sebe sama a zvyšování jeho motivace k zajištění si svých základních potřeb vlastními 

silami. V každé společnosti však existují lidé, kteří si prostředky na své bydlení nejsou 

schopni zajistit sami (např. některé rodiny v období péče o děti nebo osoby v seniorském 

věku). V tomto případě je povinností státu a obce jim se zajištěním bydlení pomoci. 

Obec nese vedle státu hlavní tíhu zodpovědnosti za fungující systém bydlení. Zatímco stát 

vytváří základní rámec právních nástrojů pro zajištění bydlení, město zajišťuje podmínky pro 

naplňování záměrů státu na místní úrovni. 

 

Oblast bydlení je ovlivňována mnoha vnějšími faktory. Mezi hlavní patří demografické 

faktory, jako jsou počet obyvatel města, počet domácností a jejich struktura, změny věkových 

skupin, například zvyšování podílu starších lidí prodlužováním věku či dřívější 

osamostatňování mladých lidí. Dále pak samozřejmě způsob zástavby, počet domů a bytů a 

jejich lokalizace, velikostní a vlastnická struktura. Dalším faktorem je situace na trhu práce ve 

městě a blízkém okolí a také vývoj a změna životního stylu a změny v úrovni životního 

standardu.  

 

Z hlediska občanů je hlavním cílem bytové politiky: 

- zvyšování finanční dostupnosti bydlení (podpora pořízení vlastního bydlení, podpora 

oprav, podpora snižování energetické náročnosti, podpora v sociální oblasti,…) 

- zvyšování nabídky bydlení především prostřednictvím podpory nové nájemní výstavby 

- zvyšování kvality bydlení zejména prostřednictvím pomoci vlastníkům při správě, údržbě,  

opravách a modernizaci bytového fondu (úrokové dotace programu Panel, zateplování 

prostřednictvím programu Zelená úsporám, podpora z IROP – „Energetické úspory 

v bytových domech“, která přináší možnost využití finančních prostředků z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj,…)  

 
Dlouhodobým cílem města Svitavy je vytvoření podmínek pro širokou nabídku kvalitního, 

finančně dostupného bydlení rozmanitých typů a vlastnických forem.  

Přípravou lokalit pro individuální výstavbu a vytvářením podmínek pro novou výstavbu 

formou developerských projektů jsou městem velice dobře řešeny podmínky pro skupinu 

obyvatel, která má zájem se o své bydlení starat vlastními silami. 

Část svého bytového fondu město prodalo v minulých letech v rámci privatizace do osobního 

vlastnictví, přičemž byl vymezen rozsah a skladba bytového fondu, který si město ponechalo 

pro vlastní dispozici.  

Rozsáhlá bytová výstavba, která proběhla v minulých letech, vhodně doplnila stávající bytový 

fond tak, aby vedle ekonomické efektivity sledovala i sociální potřeby občanů města. Proto 

byla výstavba zaměřena i na nabídku těch forem bydlení, které jsou určeny pro občany se 

ztíženým přístupem na bytový trh (senioři, zdravotně postižení, nízkopříjmové skupiny 
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obyvatel apod.). Tím bylo z velké míry vyřešeno i bydlení obyvatel města s nižšími příjmy, 

kteří nejsou schopni si bydlení zajistit vlastními silami a prostředky.  

Bydlení pro skupinu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením částečně vyřešila výstavba 

ubytovacího zařízení Šance, kde jsou poskytovány služby od nízkoprahového zařízeni, přes 

noclehárnu, azylový dům, terénní programy a sociální rehabilitaci v podobě pracovních 

činností.  

Stávající objekt azylového domu pro muže byl transformován na ubytovnu města se 

schváleným provozním řádem, sloužící pro ubytování převážně starobních důchodců 

s nízkým příjmem, osob invalidních bez nároku na výplatu důchodu a osob omezených ve 

svéprávnosti. 

Problém skupiny osob bez přístřeší aktuálně vyvstane s uzavřením stávajícího ubytovacího 

zařízení na náměstí Míru. Jedná se o soukromou ubytovnu bez schváleného provozního řádu, 

která je ve špatném stavebně technickém stavu a jejíž majitel byl městem vyzván k útlumu 

provozu. Ubytováni jsou zde převážně důchodci a osoby v hmotné nouzi.  
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II. SPRÁVA DOMŮ A BYTŮ 

VE VLASTNICTVÍ MĚSTA SVITAVY 
 

 

A. Výstavba bytů 
 

 

Stručná rekapitulace 

  

Pro individuální, obecní i družstevní výstavbu bylo v minulých letech v souladu s územním 

plánem pro bydlení vyčleněno území v jihozápadní části města, kde vznikla nová městská část 

„Na Vějíři“.  

 

Výstavba domů organizovaná městem byla zpočátku financována ze tří zdrojů, kterými byly 

státní dotace, hypoteční úvěr města a finanční vklad budoucího nájemce. 

 

- r. 1996: 14 b. j. v domě na ulici Antonína Slavíčka 50  

- r. 1998: 93 b. j. v domě na ulici Větrná 4, 6, 8, 10, 12, 14 

- r. 2000: 56 b. j. na domě Na Vějíři 2, 4, 6, 8  

10 b. j. na ulici Jana Wericha 1-9 a Vladimíra Holana 2-10 (tzv. holandské domky) 

V případě této výstavby realizované v r. 2000 skládali nájemci příspěvek na výstavbu s tím, 

že nájemné bude činit po dobu 20 let polovinu, resp. dvě třetiny věcně usměrňovaného 

nájemného užívaného pro novostavby. Po uplynutí této doby budou byty stávajícím 

nájemcům převedeny do osobního vlastnictví. 

 

Za účelem další výstavby se město sdružilo s bytovými družstvy (Bytové družstvo Svitavy, 

Bytové družstvo občanů Domov Svitavy, Bytové družstvo Dubina II. Pardubice). Město se 

výstavby účastnilo poskytnutím státní dotace, případně zajištěním hypotečního úvěru a bytové 

družstvo finančním vkladem, jež byl tvořen členskými vklady budoucích nájemců. Takto 

postavené byty jsou po dobu 20 let společným majetkem města a bytového družstva a po 

uplynutí této doby budou stávajícím nájemcům převedeny do osobního vlastnictví. 

 

 

- r. 1999: 10 bytů na ulici Jana Wericha 2 - městská vila č. 1 (sdružení s BD občanů Domov 

Svitavy) 

- r. 2001: 42 b. j. na ulici Na Vějíři 10, 12, 14 (sdružení s BD Svitavy) 

- r. 2002: 28 b. j. na ulici Na Vějíři 16, 18 (sdružení s BD Svitavy) 

- r. 2003: 10 b. j. na ulici Jana Wericha 6 - městská vila č. 2 (sdružení s BD Svitavy) 

             10 b. j. na ulici Jaroslava Ježka 2a - městská vila č. 3 (sdružení s BD Svitavy) 

- r. 2004: 33 b. j. na ulici Větrná 16, 18 a 20 (sdružení s BD Dubina II. Pardubice) 

 

Pro další výstavbu bylo využito dotačního titulu pro příjmově vymezené osoby, kdy příspěvek 

na jednu byt. jednotku činil 630 tis. Kč. Tyto byty jsou trvale určeny k nájemnímu bydlení. 

 

- r. 2005: 18 b. j. na ulici Větrná 22  

- r. 2006: 26 b. j. na ulici Větrná 24  

- r. 2007: 25 b. j. na ulici Na Vějíři 1 

              32 b. j. na ulici V Zahrádkách 2 (rekonstrukce) 
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V r. 2013 bylo zkolaudováno a předáno do užívání 6 bytových jednotek v domě Milady 

Horákové 52. Tyto byly zrekonstruovány za pomoci dotačního titulu podpora výstavby 

podporovaných bytů. Jmenované byty jsou ve vlastnictví Seniorcentra města Svitavy a na 

základě obstaravatelské smlouvy byly předány do správy bytovému oddělení. 
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Byty postavené v letech 1996 - 2018

Byty ve výlučném vlastnictví města Svitavy

Byty ve spoluvlastnictví s bytovým družstvem (BD Svitavy, BD občanů Domov 
Svitavy, BD Dubina II. Pardubice)
Byty ve vlastnictví Seniorcentra města Svitavy

 
 

 

Výhled 

 

V současné době byla městem Svitavy zahájena rekonstrukce části objektu stávajícího 

Domova na rozcestí na ulici T. G. Masaryka. Touto rekonstrukcí, zejména změnou dispozice 

jednotlivých podlaží objektu, vznikne komunitní dům seniorů s 15 podporovanými bytovými 

jednotkami, určenými k poskytování sociálního bydlení pro seniory, kteří mají ztížený přístup 

k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace. 

Jedná se o byty vel. 1+kk plnící požadavky upravitelného bytu s bezbariérovými přístupy. 

 

Město Svitavy neplánuje v nejbližším období zahájení další bytové výstavby, a to s ohledem 

na dva aspekty. Prvním je investice, kterou bude v nejbližším období cca 5-10 let vyžadovat 

postupná rekonstrukce vlastního bytového fondu (viz odstavec Opravy a údržba).  

 

Druhým aspektem je fakt, že nová bytová výstavba ve městě bude ve značném rozsahu 

v nejbližším období realizována developerskými firmami. Některé developerské projekty již 

byly zahájeny a nacházejí se ve fázi přípravy nebo zpracování projektové dokumentace, 

případně až po fázi zahájené výstavby.  

Takto bude v blízké době vybudováno 73 bytových jednotek v tzv. Rezidenci Tabačka na 

ulici Riegrova (25 b.j. firma RK Mouřenín s. r. o. Svitavy + 48 b.j. firma Mocero s. r. o. 

Hradec Králové) a 16 řadových rodinných domů, jejichž výstavba již byla zahájena. 
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Dalších 20 b.j. bude ještě v letošním roce zkolaudováno na ulici Pavlovova. Částečnou 

demolicí a následně celkovou rekonstrukcí tovární budovy TOS Svitavy a. s. na ulici Říční 

vznikne dalších 44 bytových jednotek. Nově vybudován bude v této lokalitě bytový dům 

s celkem 152 bytovými jednotkami. Současně zde bude vybudována nová ubytovna pro 

sociálně slabé spoluobčany o kapacitě 20 ubytovacích jednotek.  

Rekonstrukcí objektu, ve kterém v současné době sídlí Kooperativa pojišťovna, a. s. na ulici 

T. G. Masaryka by mělo vzniknout cca 80 b.j. Další bytová výstavba je naplánována v ulicích 

Felberova, Větrná, Gorkého a Na Červenici. 

Ve výstavbě je v současné době 12 rodinných domů na ulici Zahradní. Z 8 rodinných domů na 

ulici Josefa Kainara je jeden ve výstavbě a dalších 7 již bylo zkolaudováno a předáno do 

užívání.    

Kromě těchto větších projektů jsou připravena území pro několik menších investorů, na 

kterých budou vystavěny bytové domy s max. 12 bytovými jednotkami. 

 

  

B. Skladba bytového fondu 
 

 

K 31. 12. 2018 vlastnilo město Svitavy - 537 bytů ve výhradním vlastnictví 

                                                                - 133 bytů ve spoluvlastnictví s bytovými družstvy              

(Bytové družstvo Svitavy, Bytové družstvo občanů 

Domov Svitavy, Bytové družstvo Dubina II.  

Pardubice) 

 

 

263

274

133

Počet bytů v majetku města Svitavy

byty ve staré zástavbě

byty v novostabách ve 
výlučném vlastnictví města

byty v novostavbách ve 
spoluvlastnictví s bytovým 
družstvem

 
 

 

1) byty ve staré zástavbě ………………………….……………..   263 bytů, z toho 

a) byty s regulovaným nájemným (tzv. staré nájemní smlouvy) …...     50 b. j.  

b) byty se smluvním nájemným (tzv. nové nájemní smlouvy) ……..   100 b. j. 

c) byty v domě zvláštního určení …………………………………...   113 b. j. 

      2)   byty v novostavbách ………………………………………….   407 bytů, z toho 

a) výhradní vlastník………………………………………………..…   274 b. j. 

b) spoluvlastnictví s byt. družstvy……………………………………   133 b. j.  
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115
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51

161
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Struktura bytového fondu města Svitavy 
dle velikosti

1 + 0 s přísl.

1 + kuch. kout s přísl.

1 + obyt. kuchyně s přísl.

1 + 1 s přísl.

2 + 0 s přísl.

2 + kuch. kout s přísl.

2 + 1 s přísl.

3 + kuch. kout s přísl.

3 + 1 s přísl.

4 + 1 s přísl.

 
 

 

C. Hospodaření s byty 
 

 

Nájemní vztahy podle nového občanského zákoníku  

 

Ochrana nájemce  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, účinný od 1. 1. 2014, 

přinesl mnoho změn i do institutu nájmu bytu. Zásadní změna se projevuje zejména v ochraně 

nájmu. Tato ochrana je zakotvena zejména v § 2235, podle kterého se nepřihlíží k ujednáním, 

která by zkracovala nájemcova práva a v § 2239, kdy se nepřihlíží ke sjednání smluvních 

pokut a k ujednáním, kterými by byla uložena nájemci povinnost zjevně nepřiměřená 

okolnostem. Ochrana nájemce je také zajištěna řadou tzv. kogentních ustanovení, tj. 

ustanovení, od kterých se nelze odchýlit, např. při výpovědi z nájmu bytu.  

 

Výpověď z nájmu bytu  

Výpověď z nájmu bytu ze strany pronajímatele podle § 2291 je možné uplatnit v případě, že 

nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem (neplacení nájemného a 

nákladů na služby a obtěžování ostatních spolubydlících v domě svým nevhodným 

chováním). Před podáním výpovědi musí pronajímatel vyzvat nájemce, aby odstranil své 

závadné chování v přiměřené době. Pokud nájemce po uplynutí této doby nesjednal nápravu, 

lze nájem bytu vypovědět bez výpovědní lhůty. Nájemce má však možnost podle § 2290 

právo podat návrh k soudu do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla, zda je výpověď 

oprávněná. V ostatních případech lze nájem vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou také 

pouze z důvodů uvedených v zákoně.  

Výpovědní důvody jako je neužívání bytu nebo užívání jen občas a také důvod, kdy vyžaduje 

byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt užívat byly ze zákona vypuštěny.  
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Změny výše nájemného 

Pronajímatel si s nájemcem mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného. Pokud 

pronajímatel upraví dům nebo byt ve prospěch nájemců, může navrhnout zvýšení nájemného 

o deset procent z účelně vynaložených nákladů ročně. V tomto případě postačí souhlas 

nájemců dvou třetin bytů v domě.  

 

Přechod nájmu  

Právo přechodu nájmu (v případě úmrtí nájemce) například z prarodiče na spolubydlícího 

vnuka zůstalo zachováno, ale je omezeno pouze na dva roky, pak už záleží jen na 

pronajímateli, zda nájem prodlouží. Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu bytu na člena 

nájemcovy domácnosti, přejdou na nájemcova dědice.  

 

Řízení o nájmu bytů v majetku města Svitavy 

 

Město Svitavy se při poskytování nájmu uvolněných bytů řídí směrnicí rady města č. 4/2002 o 

hospodaření s byty ve vlastnictví města Svitavy. Ze směrnice je vyjmuto obsazování 

služebních bytů, bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení. Doporučení na 

konkrétní obsazení těchto bytů v případě jejich uvolnění vydává odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví MěÚ Svitavy. 

Obsazování uvolněných bytů ve smyslu uvedené směrnice se provádí těmito způsoby: 

- podle bytových pořadníků (byty ze starší výstavby, na které jsou vedeny seznamy 

žadatelů) 

- na základě výběrového řízení (byty v novostavbách pořízených s použitím veřejných 

prostředků vystavěné po r. 1993, na které nejsou vedeny seznamy žadatelů) 

- na základě rozhodnutí rady města (byty poskytované mimo pořadník obvykle z veřejného 

zájmu) 
 

V roce 2018 poskytlo město Svitavy 3 byty osobám čekajícím na zajištění bytu v bytovém 

pořadníku. Jednalo se o osoby, které nebyly schopny zajistit si bydlení vlastními silami, ať už 

z finančních nebo sociálních důvodů. 

 

Přidělování uvolňovaných bytů z nové bytové výstavby se ve smyslu výše uvedené směrnice 

provádí výběrovým řízením. Bytová komise při výběrovém řízení prověří splnění podmínek 

jednotlivých účastníků pro účast ve výběrovém řízení a následně posoudí naléhavost jejich 

potřeby řešení dosavadního způsobu bydlení. O uzavření nájemní smlouvy s vybraným 

žadatelem rozhoduje rada města. V roce 2018 bylo tímto způsobem znovu obsazeno 8 

uvolněných bytů. Stejným způsobem byly přiděleny 2 byty ze starší bytové zástavby, jelikož 

pro osoby nacházející se v bytovém pořadníku nebyly velikostně vhodné.  

 

Na základě doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy bylo uzavřeno 15 

smluv na byty v domě zvláštního určení s pečovatelskou službou na ulici Felberova 715/31 ve 

Svitavách. 

  

V roce 2018 bylo uzavřeno 8 smluv na byty mimo bytový pořadník, a to s panem Josefem 

Elsnerem, MUDr. Jiřím Šoupalem, Mgr. Martinem Reissem, Květnou zahradou, z. ú., 

Martinou Haškovou a 3 smlouvy s Nemocnicí Pardubického kraje, Svitavskou nemocnicí.  

 

Dále bylo uzavřeno 89 dodatků k nájemním smlouvám, a to převážně ve věci prodloužení 

sjednané doby nájmu bytu.   
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Rekapitulace žádostí o byt v roce 2018 

 

Počet žádostí 

Typ seznamu žadatelů 

běžný seznam 

žadatelů 

seznam žadatelů o 

bytovou náhradu 

stav k 1. 1. 2018 239 2 

Přijaté 25 0 

Vyřazené 6 0 

Vyřízené 3 0 

stav k 31. 12. 2018 255 2 

 

 

Z uvedeného přehledu plyne, že v průběhu roku 2018 bylo přijato 25 nových žádostí. Celkem 

3 žádosti byly vyřízeny poskytnutím nájmu bytu a 6 žádostí bytová komise vyřadila na vlastní 

žádost žadatelů nebo z důvodu pominutí podmínek, za kterých byly do seznamu žadatelů 

zapsány. Zaznamenali jsme tímto meziroční zvýšení počtu žádostí celkem o 16 žádostí. 

Seznam žadatelů o bytovou náhradu zůstal nezměněn.  
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D. Nájemné a služby spojené s užíváním bytu 
 

 

Nájemné - byty ve staré zástavbě 

 

Cena nájemného z bytů ve vlastnictví města Svitavy byla s účinností od 1. července 2018 

v souladu s usnesením rady města č. 15/C/4 ze dne 30. dubna 2018 zvýšena o 2,5 %, tj.          

o smluvně dohodnutou míru inflace. Reálné navýšení ročního příjmu z nájemného představuje 

částku ve výši 372 tis. Kč.   

 

 



 11 

byty s regulovaným nájemným  

Na 50 bytových jednotek ze staré bytové zástavby jsou uzavřeny nájemní smlouvy, u kterých 

bylo do 31. 12. 2010 uplatňováno regulované nájemné ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. 

Zákon umožňoval dočasně a pouze limitovaně (podle koeficientů, které ministerstvo 

každoročně vyhlašovalo) ze strany pronajímatele zasáhnout do nájemního vztahu a 

jednostranně, bez souhlasu nájemce, nájemné navýšit. Zákon byl ke dni 31. 12. 2012 zrušen a 

každoroční zvyšování ceny nájemného o míru inflace k 1. červenci běžného roku je zajištěno 

uzavřenými dodatky k nájemním smlouvám.  

  

byty se sjednaným nájemným 

Ve všech nově obsazovaných bytech se sjednává cena nájemného dohodou.  Aktuální sazba 

nájemného v nově přidělovaných bytech ve staré zástavbě činí 57,26 Kč/m2/měsíc 

s meziročním nárůstem o míru inflace vždy k 1. červenci běžného roku.  

 

byty v domě zvláštního určení (dům s pečovatelskou službou na adrese Felberova 31  

                                                   ve Svitavách) 

Město Svitavy je vlastníkem domu zvláštního určení s pečovatelskou službou na adrese 

Felberova 31 ve Svitavách s celkem 113 byty. Na byty zvláštního určení se zákon o 

jednostranném zvyšování nájemného nevztahoval. Součástí nájemních smluv je ujednání o 

možnosti valorizovat nájemné o míru inflace vždy k 1. červenci běžného roku. Aktuální sazba 

nájemného uplatňovaná s účinností od 1. 7. 2018 činí 40,84 Kč/m2/měsíc. 

 

Nájemné - byty v novostavbách  

 

a) pro účely výpočtu nájemného považujeme za novostavbu dům, jehož výstavba nebo 

dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jehož financování byla poskytnuta státní 

dotace. Záleží právě na podmínkách konkrétního dotačního titulu, jaké nájemné je nastaveno 

a na jakou dobu. Ve většině případů se město Svitavy zavázalo nepřesáhnout při prvním 

obsazení výši tzv. nákladového nájemného (stanoví se jako 4 % z pořizovací ceny bytu). 

Sazba nájemného se pohybuje v rozmezí od 36,52 Kč do 53,61 Kč/m2/měsíc. 

 

b) u bytů postavených ve sdružení s bytovými družstvy byla správa domů a bytů, tedy i 

rozhodování o výši nájemného, svěřena na základě smluv o sdružení jednotlivým družstvům. 

I v těchto případech musí být dodrženy podmínky dotačních titulů, využitých při výstavbě 

konkrétních domů.  

 

Celková výše příjmu z nájemného činila za rok 2018 celkem 15 175 539,77 Kč. 
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Přehled vývoje příjmů z nájemného ve sledovaném období vypovídá jednak o jeho růstu ve 

smyslu zákonného navyšování v období let 2007 – 2010 a současně o jeho poklesu vlivem 

prodeje 216 bytů do osobního vlastnictví. Počet bytů v majetku města Svitavy se v posledních 

letech již ustálil. Meziroční nárůst příjmu z nájemného činil mezi r. 2017 a 2018 cca 113 tis. 

Kč. 

 

 

E. Pohledávky po splatnosti na nájemném a službách 
 

 

Výše pohledávek po splatnosti na nájemném z bytů a službách  
 

K 31. 12. 2018 evidovalo město Svitavy pohledávky po splatnosti (dále jen „dluhy“) 

na nájemném, zálohách na služby související s užíváním bytů a příslušenství dluhu (zákonné 

úroky z prodlení a poplatky z prodlení) v celkové výši 15.344.903,55 Kč, z toho příslušenství 

12.038.248,62 Kč.  

 

V průběhu roku 2018 došlo stejně jako v předchozích letech k nárůstu celkového dluhu. 

Ve srovnání s rokem 2017 (591.450,04 Kč) vznikl v roce 2018 nový dluh na jistině 

(473.662 Kč) o 20 % nižší, a pokud jej porovnáme s dluhem na jistině vzniklým v roce 2016 

(896.327,54 Kč), tak jde o částku dokonce o 47 % nižší. 

Příslušenství dluhu bylo v roce 2018 zaevidováno ve výši 3.961.951,74 Kč a z toho zůstalo 

k 31. 12. 2018 neuhrazeno 3.945.450,05 Kč. Příslušenství dluhu meziročně roste a největší 

podíl na částce dlužného příslušenství má jednoznačně neustále narůstající poplatek z prodlení 

s úhradami jistin dluhů vzniklých do 31. 12. 2013.  
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Pro lepší přehled o průběhu nárůstu nebo poklesu dluhů jsou údaje v grafu doplněny i o stav 

dluhů ke dni 21.03.2019 včetně těch za část roku 2019.  
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Příslušenství 2 555 518,04 3 164 453,42 4 964 662,64 8 379 548,84 12 038 248,6 12 993 929,2

Jistina 3 835 485,91 3 655 101,81 3 707 682,02 3 355 394,54 3 306 654,93 3 052 973,97

Dluhy na nájemném a zálohách celkem                                        
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Každoročně po provedeném vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytu 

za předchozí kalendářní rok provádí bytové oddělení zápočty přeplatků oproti dluhům 

ve smyslu § 1982 a násl. NOZ. V roce 2018 byla započtena částka ve výši 219.735,00 Kč      

u 68 dlužníků. 

 

Současně však vznikaly i nové dluhy na nedoplatcích z vyúčtování. Ke dni 31.12.2018 

evidovalo město Svitavy dluh na nedoplatcích z vyúčtování s příslušenstvím ve výši 

791.358,63 Kč, z toho 651.208,35 Kč činilo příslušenství (zákonné úroky z prodlení 

a poplatky z prodlení). Největší část jistiny dluhu vznikla před rokem 2014. 

 

Dalším příslušenstvím dluhů vzniklých v souvislosti s vymáháním dluhů z titulu nájemních 

smluv jsou náhrady nákladů soudních řízení (včetně nákladů na vyklizení), které byly uloženy 

dlužníkům k úhradě. Ke dni 31. 12. 2018 se jedná o částku 451.537 Kč, z toho k 31.12.2014 

již bylo evidováno 336.739,70 Kč. 
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Jistina r. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 473 662,00 323 368,00 

Jistina r. 2017 0,00 0,00 0,00 591 450,04 200 006,43 186 650,30 

Jistina r. 2016 0,00 0,00 896 327,54 140 822,84 131 930,02 131 484,34 

Jistina r. 2015 0,00 859 831,54 175 805,36 148 633,77 430 037,58 129 836,49 

Jistina do 31.12.2014 3 835 485,91 2 795 270,27 2 635 549,12 2 474 487,89 2 371 018,90 2 281 634,84 

Dluhy na nájemném a zálohách celkem                                        
s rozlišením na jistinu a příslušenství
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Příslušenství r. 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 035 700,00

Příslušenství r. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945 450,05 3 942 341,07

Příslušenství r. 2017 0,00 0,00 0,00 3 608 921,73 3 533 300,73 3 533 300,73

Příslušenství r. 2016 0,00 0,00 1 830 051,07 1 795 681,88 1 725 435,02 1 682 256,90

Příslušenství r. 2015 0,00 845 064,00 840 930,00 835 519,00 794 690,00 781 404,41

Příslušenství do 31.12.2014 2 555 518,04 2 319 389,42 2 293 681,57 2 139 426,23 2 039 372,82 2 018 926,10

Příslušenství dluhu na nájemném                                                  
a zálohách podle doby vzniku

 

 

Přestože jsou kroky vedoucí k vymožení dlužných částek podniknuty co nejdříve, nelze 

vyloučit situace, kdy se nově vzniklé dluhy v okamžiku svého vzniku stávají 

nevymahatelnými. Jde např. o situaci, kdy nájemce zemře a v průběhu řízení o pozůstalosti, 

jenž trvá i 6 měsíců (někdy i déle), je nakonec rozhodnuto o jeho zastavení z důvodu 

nemajetnosti. Nepatrný majetek je vydán vypraviteli pohřbu a nikdo nedědí, ale tato 

skutečnost je známa až právě po skončení tohoto řízení. Do této doby není nikdo oprávněn 

vstupovat do pronajatého bytu a jakkoliv nakládat s (nepatrným) majetkem zemřelého. 

V průběhu řízení o pozůstalosti tak vznikají dluhy, které nikdo nezaplatí a ani platit nemusí, 

neboť je nikdo nedědí. Dalším případem, kdy ve většině případů nedojde ke 100% úhradě 

dluhu s příslušenstvím, ale pouze k částečné úhradě (cca 30-40%), je vstup dlužníka, který je 

nájemcem (s nově vzniklým dluhem), do insolvence, pokud mu soud schválí oddlužení 

a dlužník splní jeho podmínky. Na druhou stranu u dlužníků, kteří již nejsou nájemci 

a u kterých bylo vymáhání dlouhodobě (i více než 5 let) neúspěšné, dojde v rámci insolvence 

alespoň k částečné úhradě dluhů. Již několik let se také daří exekučně vymáhat některé 

ze starších (dříve nevymahatelných) dluhů, což je zřejmě způsobeno vysokou zaměstnaností. 
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F.  Opravy a údržba 
 

 

Bytový fond představuje značné majetkové hodnoty každého vlastníka.  Vlastnictví bytového 

fondu přináší každému vlastníkovi nejen práva, ale také povinnosti. Jednou ze základních 

povinností je důsledná péče o tento majetek a zabezpečení bezporuchového provozu, což 

znamená řádné provádění údržby, oprav, servisní činnosti technických zařízení, dodávek 

médií pro zajišťování služeb atd.   

 

Pro zajištění řádného provozu, i řádného poskytování služeb spojených s užíváním bytů musí 

být provádění údržby bytového fondu komplexní. Jedná se zejména o: 

- zjišťování potřeb oprav a údržby podle průběžně sledovaného stavu jednotlivých objektů i 

jejich jednotlivých konstrukčních prvků 

- ověřování oprávněnosti vznesených požadavků na opravy a výměny zařizovacích 

předmětů od jednotlivých nájemců bytů a nebytových prostor (nájemci provádí a hradí 

pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu; podrobnosti jsou 

upraveny v Pravidlech pro úhradu drobných oprav v bytě a běžné údržby, které jsou 

nedílnou součástí uzavřených nájemních smluv) 

- sumarizaci potřeb a sestavování plánu oprav a údržby  

- organizaci přípravy a realizaci údržby a oprav 

- včasné informování nájemců o nutnosti zpřístupnění bytů za účelem provádění údržby 

v jednotlivých bytech 

- kontrolu rozsahu a kvality provedených prací, odstraňování případných vad a nedodělků, 

sledování průběhu záručních lhůt 

- provádění odsouhlasení faktur za provedené objednané práce 

- vedení evidence o údržbě a opravách všeho druhu podle odsouhlasených faktur, přenášení 

potřebných údajů do pasportů domů a bytů 

- sledování rozsahu provedené údržby v objemových i finančních ukazatelích, sledování 

efektivnosti vynakládaných finančních prostředků 

 

Předpokladem operativního přehledu o majetku a dobrého výkonu správy každého domu je 

bytovým oddělením vedená důsledná pasportizace (technickoekonomická dokumentace 

skutečného stavu). Ta slouží ke sledování aktuálního stavebně technického stavu jak domu 

jako celku, tak i jednotlivých bytů a nebytových prostor. Údaje v jednotlivých pasportech jsou 

průběžně doplňovány o aktuální údaje. Na základě pasportů jsou sestavovány přehledy potřeb 

či nutnosti oprav a údržby a sestavovány středně a dlouhodobé plány oprav a investic. 

 

Provádění pravidelné běžné údržby, která je městem zajišťována, významně zpomaluje 

opotřebení domu a zabezpečuje jeho provozuschopný stav a bezpečný provoz po celou dobu 

jeho životnosti. Z plánované údržby je bytovým oddělením zajišťována periodická údržba, 

která zahrnuje preventivní prohlídky (požární preventivní prohlídky, kontroly a revize 

elektroinstalací společných prostor, hromosvodů, komínů, televizních antén, osobních výtahů, 

plynovodů bytových i nebytových prostorů, požárních vodovodů a hydrantů, hasicích 

přístrojů) a preventivní údržba, která eliminuje vznik případných havárií.  

Důležité jsou také neplánované mimořádné prohlídky, které jsou prováděny jednak na základě 

požadavků nájemců jednotlivých bytů a jednak v případech, které mohou způsobit změnu 

stavu bytového fondu (jedná se zejména o následky působení nejrůznějších přírodních živlů 

jako vichřice, krupobití, sníh, rampouchy apod.).   

Pravidelně je kontrolován také způsob užívání bytů a společných prostor domů, a to 

především u „problémových nájemců“. Jedná se např. o objekty Hlavní 168, Hlavní 17, 
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Svitavská 44, 46, Kapitána Jaroše 12, V Zahrádkách 2 a další, celkem se jedná cca o 40 

bytových jednotek. 

Za neplánovanou údržbu je považováno zejména odstraňování náhle vzniklých závad 

drobnějšího významu a samozřejmě také havárie, jejichž odstranění má přednost před 

veškerou ostatní údržbou.  

 

Celkovou kontrolou bytových domů i jednotlivých bytů v majetku města, která proběhla 

v průběhu roku 2017 bylo zjištěno, že v časovém horizontu 5-10 let bude nutno do bytového 

fondu investovat nemalé finanční prostředky.  

Město vlastní 59 bytových domů, z nichž 27 je v dobrém technickém stavu a stačí provádět 

pouze běžné opravy a údržbu. Naproti tomu stojí 32 domů, které si vyžádají v nejbližším 

období celkovou rekonstrukci společných částí domu. (střecha, rozvody instalací, výměna 

otvorových prvků, zateplení obvodového pláště,…). V současné době je např. zpracovávána 

projektová dokumentace na snížení energetické náročnosti bytových domů na ulici Alešova 5, 

7, 9, Rokycanova 13, 15, 19, Antonína Slavíčka 50, plánujeme celkovou rekonstrukci domu 

Felberova 31.  

Rovněž do samotných bytových jednotek je a nadále bude nutno investovat nemalé finanční 

částky, neboť z celkového počtu 537 bytů v majetku města je 387 bytů v tzv. nové výstavbě 

(byty předané do užívání po r. 1996). U těchto bytů je prováděna pouze běžná údržba. V tzv. 

staré zástavbě vlastní město 150 bytů, z nichž cca 40 b.j. již prošlo zásadními opravami, 

případně celkovou rekonstrukcí. K těmto opravám, příp. rekonstrukcím přistupuje bytové 

oddělení po uvolnění bytu stávajícím nájemcem, kdy po zhodnocení stavu jednotlivých 

konstrukcí odbornými firmami je navržen rozsah rekonstrukce. Jedná se zejména o 

rekonstrukci starých rozvodů vodoinstalace a kanalizačních odpadů, elektroinstalace, 

rekonstrukci koupelny a kuchyně (výměna obkladů a zařizovacích předmětů), výměnu 

podlahových krytin, výmalbu bytu, provedení nátěrů, popř. výměnu otvorových prvků. 

 

Bytové oddělení spravuje i domy s nebytovými prostory, a to např. dům na náměstí Míru 48, 

náměstí Míru 50, Milady Horákové 16 nebo kavárnu na ulici Dvořákova 5.  

  

Celkové náklady na běžné opravy bytového a domovního fondu dosáhly v roce 2018 celkem 

částky 5.189.253,57 Kč. U nebytových prostor tato částka dosáhla výše 839.488,00 Kč 

(opravy).   

Zaznamenáno bylo cca 710 požadavků na provedení drobných a středních oprav, což 

představuje v souhrnu cca 650 faktur. Všechny tyto opravy popř. výměny zařizovacích 

předmětů a dalšího vybavení a zařízení v bytech nájemců, ale i opravy ve společných 

prostorách domů v majetku nebo ve správě města, jsou v pasportech domů a bytů kompletně 

evidovány.  

 

Z významnějších oprav provedených v roce 2018 můžeme jmenovat např. 

- čištění fasády včetně hubení biotického napadení domu Větrná 4, 6 a 8 

- zednické práce při opravě balkónů včetně hydroizolace a plechování  domu Na Vějíři 2, 4, 

6 a 8 

- výměnu vodoměrů na teplou vodu v domě na Vějíři 2, 4, 6, 8 

- výměnu bytových vodoměrů  na studenou vodu v domech Na Vějíři 1, 2, 6 a 8, Větrná 4, 

6, 8, Rokycanova 15, Hlavní 168 

- úpravu STA (společná televizní anténa) pro příjem DVB-T2 v domě na Vějíři 2, 4, 6, 8 

- vodoinstalatérské práce včetně výměny zařizovacích předmětů v bytových jednotkách      

č. 18, 19 a 23 v domě Na Vějíři 1 

- opravu střech domů Vladimíra Holana 2 a 4 
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- instalatérské práce v domě Jana Wericha 5 

- výměnu ústředny v domě s byty zvláštního určení s pečovatelskou službou Felberova 31 

- opravu omítek, obkladů a výmalbu bytových jednotek č. D11, D30 a D35 a instalatérské 

práce v sekci „D“ v domě Felberova 31 

- vodoinstalatérské práce v bytových jednotkách č. 6 a 18 v domě V Zahrádkách 2 

- stavební, vodoinstalatérské a elektromontážní práce v bytě č. 2 a opravu střechy kůlny ve 

dvoře v domě na náměstí Míru 22 

- zednické a topenářské práce v bytě č. 1 v domě na náměstí Míru 23 

- vodoinstalační, topenářské, elektromontážní práce a výměnu kotle včetně vložkování 

komínu  bytu  č. 1   v domě na náměstí Miru 74 

- instalatérské práce včetně výměny zařizovacích předmětů v bytech č. 10 a 11 na náměstí 

Míru 75 

- rekonstrukce koupelny a vodoinstalační a topenářské práce  v bytě č. 1 v domě náměstí 

Míru 92 

- odstranění biotického napadení a revitalizaci omítek a malby v bytě č. 3  v domě Kapitána 

Jaroše 12 

- opravu střešního pláště, plechování komína a prostupu na střechu domu Alešova 5 

- opravu omítek, dlažeb a obkladů, topenářské a vodoinstalační práce v bytě č. 5 v domě 

Alešova 9 

- elektromontážní práce v bytech č. 8 v domě Alešova 7 a č. 3 v domě Alešova 9 

- elektromontážní práce a instalatérské práce v bytě č. 1, topenářské práce v bytě č. 2  a 

elektromontážní, podlahářské, zednické, topenářské, obkladačské a malířské práce, 

výměnu zařizovacích předmětů v bytě č. 4  v domě Purkyňova 20 

- výměnu střešních oken v bytě č. 5 domu Purkyňova 22 

- instalatérské, obkladačské a  topenářské práce v bytě č. 9 v domě Rokycanova 13 

- zednické, podlahářské a vodoinstalační práce včetně výměny zařizovacích předmětů v bytě 

č. 1 v domě Rokycanova 13 

- topenářské práce včetně výměny plynového kotle v bytě č. 4 v domě Rokycanova 15 

- instalatérské, topenářské práce  a elektromontážní práce v bytě č. 8 v domě Rokycanova 19 

- opravu části střešní konstrukce domu na náměstí Míru 24 

- stavební práce, opravu omítek, úpravu rozvodů vody a odpadů, instalatérské práce při 

úpravě topení, elektromontážní práce, malby a nátěry dřevěných i kovových prvků  a 

instalaci dataprojektoru, datové sítě a interiérových rolet nebytových prostor na náměstí 

Míru 48 

- opravu rampy včetně schodů k rampě nebytového prostoru na náměstí Míru 83 

- demontáž světlíku,  výměnu vchodových dveří do dvora, opravu střechy a opravu schodiště 

ve společných částech domu Purkyňova 22 

- opravu střechy včetně oplechování domu Milady Horákové 14 

- výměnu střešní krytiny domu Vojanova 2 včetně pokrývačských a klempířských prací 

 

Na základě požadavků vznesených členy výboru společenství vlastníků jednotek případně 

členy společenství vlastníků bytových jednotek byly dále zajištěny menší a střední opravy 

v domech, v nichž na základě mandátních nebo příkazních smluv vykonáváme správu, a to 

zejména malby a nátěry společných částí domu, klempířské, sklenářské, instalatérské a 

zámečnické práce, opravy vodovodních a kanalizačních přípojek, plynoinstalací, 

elektroinstalací apod. 
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III. SPRÁVA DOMŮ VE VLASTNICTVÍ 

PRÁVNICKÝCH OSOB - 

- společenství vlastníků jednotek (SVJ) 
 

 

 

Město Svitavy v rámci privatizace bytového fondu prodalo v minulých letech část svého 

bytového fondu stávajícím nájemcům bytů, případně i jiným zájemcům, pokud nebyl o koupi 

bytu ze strany nájemce zájem. Dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů ve znění 

pozdějších předpisů v těchto domech vznikla společenství vlastníků jednotek, právnické 

osoby zapisované do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Zákon č. 72/1994 Sb. o 

vlastnictví bytů byl ke dni 31. 12. 2013 zrušen a s účinností od 1. 1. 2014 jsou příslušná 

ustanovení zakotvena v zákoně č. 89/2012 Sb. 

 

Město Svitavy mělo k 31. 12. 2018 uzavřeno 65 smluv o obstarávání správy domu a výkonu 

některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám 

ve vlastnictví (mandátní smlouva) a 12 smluv příkazních (domy o 4 bytových jednotkách).   

Smlouva o obstarávání správy ukládá vlastníkům bytů mimo jiné povinnost hradit správci 

domu odměnu ve výši 80,00 příp. 100,00 Kč za bytovou jednotku měsíčně. S ohledem na 

nárůst zpracovávaných agend souvisejících se zajišťováním správy domů ve správě města 

bylo na základě usnesení Rady města Svitavy č. 21 ze dne 23. května 2017 schváleno 

navýšení odměny správci na 130,00 Kč vč. DPH za bytovou jednotku měsíčně. Návrh 

dodatku byl postupně, ve druhé polovině roku 2017 a první polovině roku 2018, předložen  ke 

schválení na jednotlivých zasedáních shromáždění společenství vlastníků jednotek.  
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Z grafu vývoje příjmů ze správy SVJ je patrné, že první dodatky, uzavřené dodatky s platností 

od 1. 7. 2017 přinesly nárůst příjmů na poplatku za správu domu mezi r. 2016 a 2017 o cca 

100 tis. Kč. Další navýšení příjmů přineslo uzavření dodatků schválených v první polovině 

roku 2018, což přineslo nárůst příjmů mezi r. 2017 a 2018 o dalších cca 286 tis. Kč.  

Roční příjem by se měl v dalším roce při stávající výši poplatku za správu domu navýšit až na 

částku cca 2.076 tis. Kč. 

 

Celková výše příjmu ze správy SVJ činila za rok 2018 celkem 1.922.452,00 Kč. 
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Mandátní smlouvy o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností 

vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní 

smlouva) na jejichž základě město správu společenstvím vlastníků vykonává byly uzavřeny 

převážně v r. 2001 a 2002, tedy v době účinnosti zákona č. 72/1994 Sb., což byl zákon, 

kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy 

k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů). Konec účinnosti tohoto zákona 

byl stanoven na 31. 12. 2013 s tím, že veškerá ustanovení, týkající se bytového 

spoluvlastnictví byla zakotvena do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s účinností od   

1. 1. 2014. Vzhledem k tomu, že i další předpisy, kterými je SVJ při správě domu povinno se 

řídit, a které byly obsaženy ve stávající obstaravatelské smlouvě byly novelizovány, případně 

nahrazeny novými předpisy či zákony, byla v průběhu roku 2018 zpracována ve spolupráci 

s právníkem nová příkazní smlouva o výkonu některých činností správy domu a pozemku, 

která je v souladu s platnou legislativou.  

Tato smlouva je postupně předkládána ke schválení všem shromážděním společenství 

vlastníků jednotek ve správě města tak, aby byly jednotlivé smlouvy uzavřeny s účinností od 

1. 7. 2019.  

Mimo dalších důležitých ustanovení je v této smlouvě zakotvena možnost oprávnění města 

každoročně zvýšit odměnu za činnost vykonanou dle této smlouvy o míru inflace 

(tj. o procentní přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) za období 

předcházejícího kalendářního roku vyhlášenou Českým statistickým úřadem a součastně, 

nevyužije-li město své oprávnění každoročně zvyšovat odměnu o inflaci, má v budoucím 
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období nově právo zvýšit odměnu o součet ročních měr inflací za období kalendářních let, 

v nichž odměna nebyla valorizována. 

 

V několika posledních letech bytové oddělení zaznamenává zájem o vykonávání správy domů 

městem Svitavy ze strany vlastníků bytových jednotek v bytových domech, kde společenství 

vlastníků vzniklo nově nebo jsou jejich původním vlastníkem či správcem jiné subjekty. 

V souvislosti s organizačními a personálními změnami na bytovém oddělení je město 

připraveno, v případě zájmu, uzavřít příkazní smlouvy o výkonu některých činností správy 

domu a pozemku s dalšími společenstvími vlastníků jednotek.  

Zvýšením počtu SVJ ve správě a navyšováním poplatku za správu zakotveným v příkazní 

smlouvě by byl i nadále zajištěn nárůst příjmů ze správy SVJ. 

 

 

 

V. ZÁVĚR 
 

 

 

Závěrem lze konstatovat, že v současné době jsou, vzhledem k velkým investicím města do 

bytové výstavby, které byly realizovány v minulých letech, investicím do technické 

infrastruktury, přípravou lokalit pro individuální výstavbu v souladu s územně plánovací 

dokumentací města a vytvářením podmínek pro novou výstavbu formou developerských 

projektů, velice dobře řešeny podmínky pro skupinu obyvatel, která má zájem se o své 

bydlení starat, a to jak individuálně, tak formou nájemního bydlení.  

Výstavbou bytových jednotek s využitím dotačního titulu pro příjmově vymezené skupiny 

obyvatel město z velké míry vyřešilo i skupinu obyvatel našeho města s nižšími příjmy.  

Revitalizací panelových domů, postupnou regenerací sídlišť a soustavnou péčí o bytový fond 

ve vlastnictví města se rok od roku zlepšuje úroveň i v této oblasti bydlení.    

Zbývá dořešit bydlení další skupiny obyvatel města, kterou zůstávají občané, kteří svými 

příjmy nedosáhnou ani na nájem městského bytu nebo z důvodu svých nízkých příjmů o tento 

nájem bytu přijdou a hrozí jim z tohoto důvodu sociální vyloučení. Tento problém byl 

částečně vyřešen vybudováním objektu centra sociálních služeb jako zázemí pro poskytování 

služeb nízkoprahového denního centra, noclehárny, azylového domu pro bezdomovce a centra 

sociálně rehabilitačních služeb Šance, které bylo uvedeno do provozu v závěru roku 2018.  

 

 

 

 

Ve Svitavách, duben 2019  

Vypracovali: Ing. A. Tomášková, E. Maivaldová, D. Kotková, J. Kopecký,  

                       bytové oddělení odboru rozvoje města MěÚ Svitavy 


