
 

 

HLAVNÍ ZÁVĚRY PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ ANALÝZY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NA PRODEJ SÍDLIŠTĚ PÍSNICE 

A DOPADY NA STÁVAJÍCÍ NÁJEMNÍKY 

 

Z podmínek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy pro prodej bytového 

fondu Praha – Písnice vyplývá, že nabídky uchazečů ve veřejné soutěži mají být hodnoceny 

prostřednictvím hodnotících kritérií, která berou v potaz dva základní parametry.  

 

1) Jedním z těchto kritérií je případná nabídka účastníka soutěže na převzetí závazků sociální 

odpovědnosti (např. závazek nabídnout byty k odprodeji aktuálním nájemcům). Toto kritérium 

má však hrát zcela marginální roli, neboť v bodovacím systému má hodnocení tohoto kritéria 

váhu pouze 5 %, a to navíc pouze nominálně (reálně je to pouhých 3,55 %, viz níže).  

2) Druhé kritérium, nabídnutá kupní cena za odkup komplexu, hraje zcela dominantní roli, 

nominálně 95 % váhy (reálně však 96,45 %)  

 

Konstrukce hodnotících kritérií je taková, že účastník soutěže může získat maximálně 100 bodů za 

cenovou nabídku a maximálně 70 bodů za převzetí závazků sociální odpovědnosti. 

 

Bodové hodnocení cenové nabídky je konstruováno jako poměr mezi cenovou nabídkou daného 

účastníka a nejvyšší cenovou nabídkou dosaženou v soutěži. To znamená, že ten, kdo nabídne nejvíc, 

získá v rámci tohoto hodnoceného kritéria 100 bodů. Pokud bude druhá nejvyšší nabídka na úrovni 

např. 90 % nejvyšší nabídky, získá tato druhá nabídka bodové ohodnocení 90 bodů. 

Bodové hodnocení převzatých závazků sociální odpovědnosti je stanoveno dle typu závazku, který 

účastník soutěže navrhuje. Nejvíce (70 bodů) lze získat, pokud se účastník zaváže v určité lhůtě 

nabídnout byty k odprodeji stávajícím nájemcům za cenu 29.000,- Kč/m2. Jiné závazky (např. závazek 

po určitou dobu nezvyšovat nájemné) mohou získat v rámci tohoto hodnotícího kritéria maximálně 15 

bodů. Každý účastník může navrhnout jen jeden typ těchto závazků, takže může v rámci tohoto 

hodnotícího kritéria získat maximálně oněch 70 bodů. 

Celkové bodové hodnocení nabídky je pak kalkulováno ve výši váženého aritmetického průměru obou 

dvou bodových hodnocení, přičemž cenová nabídka má váhu 95 % a sociální závazky váhu 5 %. Pokud 

tedy např. účastník dosáhne 100 bodů za cenovou nabídku (nabídne nejvyšší cenu) a 70 bodů za 

sociální závazky (zaváže se, že nabídne byty k odprodeji), získá 100 x 0,95 + 70 x 0,05 = 98,5 bodů. Toto 

je maximální možné bodové hodnocení, které lze v soutěži získat. 



 

 

Z popsaného způsobu nastavení kritérií vyplývá, že přestože formálně mají sociální závazky mít v 

celkovém hodnocení váhu 5 %, ve skutečnosti tím, že v rámci tohoto kritéria nelze dosáhnout více 

než 70 bodů, je reálná váha sociálních závazků ještě nižší než oněch deklarovaných 5 % (matematicky 

3,55 %). 

Příklad:   

Pokud účastník s nejvyšší cenovou nabídkou nabídne za odkup například částku 1 miliarda Kč a 

nenabídne zároveň žádné sociální závazky, získá za cenovou nabídku 100 bodů a 0 bodů za sociální 

závazky. Vážený aritmetický průměr (s vahami 95 a 5) pak stanoví výši celkového bodového 

ohodnocení na úrovni 95 bodů.  

Pokud bude jiný účastník navrhovat v rámci sociálních závazků povinnost nabídnout nájemcům odkup 

bydlení, získá 70 bodů v rámci druhého hodnoceného kritéria. V takovém případě bude muset v rámci 

cenové nabídky nabídnout alespoň 963,3 mil. Kč. Za takovou nabídku totiž získá 96,33 bodů v rámci 

kritéria nabídnuté ceny a 70 bodů v rámci kritéria sociálních závazků. Celkové bodové hodnocení 

takové nabídky pak bude kalkulováno takto: 96,33 x 0,95 + 70 x 0,05 = 95,01 bodů.  

Jinak řečeno: uchazeči stačí nabídnout cenu navýšenou o necelých 37 milionů Kč oproti nabídce 

obsahující závazek nabídnout stávajícím nájemcům byty k odprodeji, a tímto nepatrným cenovým 

rozdílem soutěž vyhraje, aniž by přitom převzal jakékoliv sociální závazky vůči stávajícím 

obyvatelům. 

 

Společnost ČEZ fakticky nikdy nepočítala s účastí obyvatel ve veřejné soutěži, ačkoliv firma tvrdí opak. 

Důvody jsou zřejmé: veřejná soutěž byla vyhlášena těsně před letními prázdninami a původně měla 

být ukončena v druhé polovině října letošního roku (na přihlášení do soutěže tedy byly původně pouze 

4 měsíce), následně firma prodloužila lhůtu pro podání nabídek do 2. prosince (necelých 6 měsíců). I 

kdyby se občané začali organizovat do družstevní struktury hned při vyhlášení veřejné soutěže, tedy 

v červnu letošního roku, a současně by začali řešit i financování nákupu sídliště, trval by jim tento 

proces minimálně 9 měsíců (to lze doložit jak nezávislým odhadem banky, tak i sestaveným 

harmonogramem, který zohledňuje zákonné lhůty při vytváření nezbytné družstevní nebo jiné 

struktury).  

 

Na podporu výše uvedeného argumentu lze uvést, že hlavní město Praha při privatizaci podobných 

funkčních celků (bytové domy, pozemky, nebytové prostory atd.) dává obyvatelům lhůtu na vytvoření 

družstevní (či jiné vhodné) struktury alespoň dva roky času. Tuto skutečnost dokazuje mimo jiné 



 

 

veřejně přístupný dokument na webu hlavního města Prahy (viz 

http://www.praha.eu/public/69/bc/ae/1561270_365100_Schema_postupu_prodeje_technologicky_

__funkcniho_celku.xls) 

 

Ze zadávacích podmínek soutěže dále vyplývá, že sociální aspekt nemusí být v případě finální nabídky 

zohledněn vůbec, neboť není pro uchazeče povinný. Je tedy pouze na uchazečích, zda jej do své 

nabídky zahrnou či nikoliv. Může se tak stát, a pravděpodobně se tak i stane, že žádná z nabídek, 

kterou ČEZ obdrží, nebude zohledňovat sociální aspekt.  

 

Předchozí praxe jasně ukazuje, že investor se po odkupu sídliště nemusí k sociálnímu aspektu hlásit, 

neboť není vymahatelný. Maximálně uhradí pokutu za nedodržení podmínek. Takový scénář se 

opakovaně odehrál například při privatizaci bytů OKD v Moravskoslezském kraji či středních Čechách. 

V případě Moravskoslezského kraje se tehdejší nový vlastník bytů Zdeněk Bakala veřejně zavázal 

k prodeji bytů nájemníkům. Nejen, že tento svůj závazek nikdy nesplnil, ale bytový fond dokonce před 

časem prodal společnosti s neznámou vlastnickou strukturou.  

ČEZ prodává sídliště jako jeden celek, tedy bytové domy a veškeré pozemky včetně veřejných 

prostranství v jednom balíku. Tato forma prodeje sama o sobě de facto předem vylučuje účast 

obyvatel ve veřejné soutěži, neboť je málo pravděpodobné, že by pro takový nákup vůbec sehnali 

financování. 

Chystaná privatizace sídliště Písnice směřuje za stávajících podmínek veřejné soutěže ČEZ k situaci, 

která bude kopírovat nechvalně proslulou privatizaci bytů OKD. 

 

Mgr. Petr Novotný, advokát Vilímková Dudák & Partners 
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