PRAVIDLA K PROVÁD NÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ "ZÁSAD POSTUPU P I
PRODEJI BYTOVÝCH DOM VE VLASTNICTVÍ HL. M. PRAHY" PRO PRODEJ
BYTOVÝCH DOM NESV ENÝCH M STSKÝM ÁSTEM, SCHVÁLENÁ
USNESENÍM RADY ZHMP . 676 ZE DNE 1. 6. 1996
(DÁLE JEN "ZÁSADY" A "PRAVIDLA")
1. K bodu A/2 "Zásad" za ízení CO - dopln ní o sirény
V p ípad , že je na prodávaném dom umíst na siréna CO, bude zám r prodeje tohoto
domu p edem projednán s odborem obrany Magistrátu hl. m. Prahy, bez jehož p edchozího
souhlasu nelze tento d m prodat. P i p ípadném prodeji takového domu , bude v kupní
smlouv z ízeno pro zachování funkce sirény v cné bezúplatné b emeno.
2. K bodu A/3 "Zásad" - pronájem pozemk
O tom, které pozemky budou prodány spolu s bytovým domem, a které budou
nabídnuty k pronájmu, rozhodne prodávající po zvážení všech okolností již p i schvalování
zám ru prodeje. Pokud nejsou pozemky, tvo ící s prodávaným bytovým domem funk ní
celek, prodávány sou asn s domem a p ípadn s dalšími stavbami (nap . garáže), bude kupní
smlouva na d m a p ípadn další stavby obsahovat závazek obou smluvních stran uzav ít
nejpozd ji do 30 dn po vyrozum ní o nabytí ú innosti kupní smlouvy nájemní smlouvu na
tyto pozemky. Návrh nájemní smlouvy bude p edložen prodávajícím kupujícímu sou asn s
kupní smlouvou na d m.
V nájemní smlouv budou uvedeny:
a) délka nájmu, která bude rovna zbývající životnosti stavby dle posudku soudního znalce
po ízeného k prodeji domu a dohoda o prodloužení nájmu v p ípad delší životnosti stavby
b) p edkupní právo na pronajaté pozemky ve prosp ch nabyvatele domu se souvisejícími
stavbami
c) výše nájemného, která bude u pozemk využitelných k podnikání 4 % z odhadní ceny
ro n , u ostatních pozemk 5,- K za 1m2 a rok
d) valorizace nájemného každých 5 let, zohled ující inflaci za p edchozí období dle údaj
eského statistického ú adu.

3. K bodu A/4 "Zásad" - up esn ní podmínek pro zve ejn ní prodeje a podmínek
prodeje právnickým osobám utvo eným z ad oprávn ných nájemc byt
Zám r prodeje díl í p ipravené skupiny dom vybraných k prodeji se zve ejní na
ú ední vyv šovací desce Magistrátu hl. m. Prahy, Praha 1, U radnice 3, po dobu 30-ti dn .
Bude rovn ž zve ejn n na výv skách provozoven správních firem, spravujících p edm tné
domy a prost ednictvím správních firem v p edm tných domech. Sou asn s ním se na týchž
místech zve ejní platné obecné podmínky pro prodej dom ("Zásady" a tato "Pravidla" pro
prodej).
Po uplynutí 30-ti denní zákonné vyv šovací lh ty se vyzvou oprávn ní nájemci byt v
domech ur ených k prodeji doporu eným dopisem s doru enkou do vlastních rukou, aby se
ve lh t 60-ti dn rozhodli, zda budou mít o koupi nabízeného domu s pozemky zájem
(pop ípad o pronájem pozemk nebo jejich ástí, budou-li nabídnuty). V p ípad zájmu
podle u in né nabídky musí oprávn ní nájemci byt , užívající nejmén 50 % podlahové
plochy byt v dom , o prodej domu požádat spole ným doporu eným dopisem hl. m. Prahu.
Žádost bude adresována bytovému odboru Magistrátu hl. m. Prahy, prost ednictvím kterého
bude vy izována. Žádost musí být podepsána všemi oprávn nými nájemci byt , kte í o koupi
domu mají zájem a jejich podpisy musí být notá sky ov eny. Pro jednání s prodávajícím
musí být v žádosti pov eni zástupci domu v po tu max. t í osob.
V rozhodovací lh t umožní prodávající pov eným zástupc m domu seznámení s
existující dokumentací k nabízeným nemovitostem, se vzorovou kupní smlouvou a s
p ípadnými závazky a nájemními smlouvami k nebytovým prostorám. Po obdržení žádosti o
koupi domu na základ výzvy zajistí a p edá prodávající zástupc m domu znalecký posudek
po ízený k prodeji nemovitosti a návrh kupní smlouvy s kupní cenou, v p ípad pronájmu
pozemk rovn ž návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemk .
Pokud právnická osoba, utvo ená z ad oprávn ných nájemc byt , z vlastního
zavin ní neuzav e s prodávajícím do ty ech m síc od p edání znaleckého posudku a návrhu
kupní smlouvy kupní smlouvu, ztrácí p edkupní právo na nabízenou nemovitost. Právnickou
osobou se pro tento zp sob prodeje bytových dom rozumí bu družstvo nebo spole nost s
ru ením omezeným.
Právo stát se lenem právnické osoby, utvo ené za ú elem koup domu, má každý
oprávn ný nájemce bytu ádn platící nájemné, který v rozhodovací lh t 60-ti dn podepsal
žádost o koupi domu. Podepsání žádosti o koupi domu musí být všem oprávn ným
nájemc m byt prokazateln umožn no.
Pro stanovení lenských podíl je doporu eno dodržet následující:
Pokud nebude nemovitost rozd lena na stejn velké ideální podíly, je nejmenším, dále
ned litelným podílem na kupované nemovitosti
podíl, odpovídající pom ru plochy
p edm tného bytu k ploše všech byt a komer n využitelných nebytových prostor v dom ,
p i emž tyto plochy jsou zapo ítávány podle zákona . 72/1994 Sb. Dodržení minimálních
velikostí podíl nevylu uje provedení finan ních
kompenzací dle kvality byt za
p edpokladu, že se na t chto kompenzacích zakladatelé právnické osoby kupující nemovitost
dohodnou, a že bude vylou en její vliv na velikost podíl ve vztahu k potenciálním bytovým,
p ípadn nebytovým jednotkám ve smyslu zákona . 72/1994 Sb. Jednotlivý lenský podíl je
vždy vázán k dispozici s konkrétním bytem.
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4. K bodu A/5 "Zásad" - nevyužití možností daných tímto bodem
Prodej podle tohoto bodu "Zásad" nebude p i prodeji dom a pozemk ve vlastnictví
hl. m. Prahy nesv ených m stským ástem realizován. (Bude dána p ednost prodeji podle
. II. Statutu hl. m. Prahy.).
5. K bodu A/7 "Zásad"- up esn ní ochranných opat ení
V kupní smlouv se navíc, k vyjmenovaným ochranným opat ením v "Zásadách",
zakotví ješt ochranné opat ení proti zanedbávání údržby nemovitosti v dob jejího splácení a
zp sob vyrovnání smluvních stran pro p ípad odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy z
d vodu porušení této smlouvy kupujícím. P edkupní právo ve prosp ch prodávajícího bude u
všech prodej vyhrazeno na dobu 10-ti let.
6. K bodu B/1.1. "Zásad" - možnost zvýšení kupní ceny
Pokud jsou nebytovými prostory v nemovitosti garáže a garážová stání nebo nebytové
prostory a byty s neregulovým nájemným, u nichž smluvní nájemné za l m2 a rok nep esáhne
v dob prodeje nemovitosti 800,- K , nebude kupní cena nemovitosti odvozená od
znaleckého posudku zvyšována.
7. K bodu B/1.2 "Zásad"- up esn ní pro stanovení kupní ceny pozemku
Pro ur ení ceny pozemku se stanovuje jako pevný koeficient Kp = 1.
8. K bodu B/2 a) "Zásad" - sleva z odhadní ceny domu na základ
výstavby, stá í, pom ru bytových a nebytových prostor a stavu domu

technologie

Z pom rné ásti odhadní ceny domu (v . p ilehlých, vedlejších a souvisejících
stavebních objekt ), odpovídající pom ru bytové plochy k ploše komer n využitelných
nebytových prostor a garáží, bude poskytnuta kupujícím následující sleva:
a) U tradi ních technologií výstavby (položky . 1 až 3, p ílohy
financí R .178/1994 Sb.):
stá í 40 a výše let
sleva 30 %
stá í 20 až 40 let
sleva 20 %
sleva 10 %
stá í l0 až 20 let

. 4, vyhlášky Ministerstva

b) U panelové výstavby (položky . 4 až 8, p ílohy . 4, vyhlášky Ministerstva financí
. 178/1994 Sb.):
stá í 20 a více let
sleva 60 %
stá í l0 až 20 let
sleva 40 %
stá í pod l0 let
sleva 20 %
c) Objekty mladší 10 let budou prodávány jen ve výjime ných
samostatného posouzení.
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p ípadech na základ

d) Sleva stanovená podle odstavc a) a b) m že být v od vodn ném p ípad (zejména s
ohledem na stav domu) až o 10 % zvýšena nebo až o 10 % snížena. P i hodnocení stavu
domu bude výchozím podkladem znalecký posudek, stanovisko odboru majetku a správní
firmy. Zd vodn ní bude uvedeno v d vodové zpráv ke konkrétnímu návrhu na prodej domu.
9. K bodu B/2 b) "Zásad" - splácení kupní ceny
První splátka, kterou musí zaplatit kupující do 60-ti dn po podpisu kupní smlouvy, je
u všech prodej 25 % z kupní ceny nemovitosti. Doba splácení kupní ceny je deset let ode
dne podpisu kupní smlouvy.
10. K bodu B/2 c) "Zásad" - možnost "zp tného erpání"
Možnost "zp tného erpání" ze zaplacené kupní ceny nemovitosti nebude v závazné
podob realizována a kupujícímu podepsáním kupní smlouvy nevznikne na "zp tné erpání"
nárok. Kupujícím m že být hl. m. Prahou na základ od vodn né žádosti poskytnuta
bezúro ná p j ka na rekonstrukci pláš dom , zm nu havarovaných topných systém a
odstran ní havárií zp sobených d evokaznými houbami.
Po vytvo ení finan ního mechanizmu bude žádosti na základ
od vodn ného
p edkladu odsouhlasovat rada ZHMP a schvalovat ZHMP. V p ípadech, kdy se jedná o
zachování historicky nebo um lecky cenných prvk pláš dom , v p ípadech havárií
topných systém na pevná paliva a jejich zm ny na ekologi t jší a v p ípadech havárií p i
výskytu d evokazných hub, mohou být poskytnuté p j ky, po spln ní p edem stanovených
podmínek, zcela, nebo áste n prominuty. Žádosti o poskytnutí p j ky budou vy izovány
prost ednictvím bytového odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
11. K bodu C "Zásad" - záv re ná a p echodná ustanovení
Tato "Pravidla" nabývají ú innosti dnem schválení radou ZHMP. U rozpracovaných
prodej dom za azených do první vlny m že být z t mto pravidel u in na do 31. 12. 1996
výjimka, která bude zd vodn na v p edkladu prodeje.
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