
Historie jednání mezi státem a statutárním městem Přerov ve věci převodu ubytovacího 
areálu „hotel Strojař“:

V roce 2000 vstoupilo statutární město Přerov do jednání s Územní vojenskou správou 
Přerov s cílem nabýt nemovité věci, ve kterých původně sídlila Územní vojenská správa 
a které se nacházely v dolní části nám. T.G.Masaryka (tj. objekt k bydlení č.p. 47, příslušný 
k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 180, objekt k bydlení č.p. 83, příslušný k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 179, objekt k bydlení č.p. 84, příslušný k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 155, garáž bez čp/če na pozemku p.č. 156 včetně 
příslušenství a pozemky p.č. 180, 179, 155 a 156, vše v k.ú. Přerov), a to za účelem rozšíření 
stávající radnice na nám. T.G.Masaryka. Již na vstupních jednáních se zástupci Armády 
České republiky (dále jen „AČR“) vyslovili zástupci AČR obecný souhlas se směnou výše 
uvedených nemovitých věcí ve vlastnictví státu za nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova, které se měly nacházet v jiné lokalitě města Přerova.

V souvislosti s nabídkou správce konkursní podstaty úpadce spol. Přerovské strojírny, 
a.s., IČ 00008311, se sídlem Kojetínská 71, Přerov, pana Ing. Jiřího Kocvrlicha na úplatný 
převod ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova proběhlo 
mezi zástupci statutárního města Přerova a AČR dne 16.2.2000 jednání o případné možnosti 
směny nemovitých věcí ve vlastnictví státu, které se nacházely v dolní části nám. 
T.G.Masaryka (viz výše), za nemovité věci tvořící v tehdejší době ubytovací areál „hotel 
Strojař“ (tj. stavby občanského vybavení č.p. 336 (Velká Dlážka 2), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3820 a pozemků p.č. 3820, p.č. 3800 a p.č. 5101/1, vše v k.ú. 
Přerov), které by statutární město Přerov nabylo v rámci zpeněžení konkursní podstaty 
úpadce spol. Přerovské strojírny, a.s.. Zástupci AČR na jednání vyslovili souhlas s nabídkou 
statutárního města Přerova a současně statutárnímu městu Přerov nabídli jako součást směny 
rovněž budovu posádkové ubytovny na ul. Bayerova 5 v Přerově (tj. objekt k bydlení č.p. 735, 
příslušný k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3082/3 v k.ú. Přerov, 
včetně příslušenství). Zájem AČR na výše uvedené směně byl dále potvrzen dopisem 
Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc ze dne 11.7.2000.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti uzavřelo statutární město Přerov 
jako kupující se správcem konkursní podstaty úpadce spol. Přerovské strojírny, a.s. panem 
Ing. Jiřím Kocvrlichem jako prodávajícím dne 22.8.2000 kupní smlouvu, na jejímž základě 
statutární město Přerov koupilo stavbu občanského vybavení č.p. 336 (Velká Dlážka 2), 
příslušnou k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3820 a pozemky p.č. 3820, p.č. 3800 
a p.č. 5101/1, vše v k.ú. Přerov a movité věci (tj. nemovité a movité věci tvořící ubytovací 
areál „hotel Strojař“) za celkovou kupní cenu ve výši 18.180.700,- Kč (kupní cena za budovu 
č.p. 336 činila 15.569.951,50 Kč, kupní ceny za pozemky činila 2.530.753,50 Kč a kupní ceny 
za movité věci včetně DPH činila 79.995,- Kč). Na základě kupní smlouvy byl povolen vklad 
vlastnického práva statutárního města Přerova do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-
2847/2000-808 s právními účinky vkladu práva ke dni 23.8.2000.

Poté, co statutární město Přerov požádalo na základě předcházejících jednání 
Ministerstvo obrany dne 29.9.2000 o realizaci již dříve dohodnuté směny ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“ ve vlastnictví statutárního města Přerova za nemovité věci ve vlastnictví státu 
(tj. nemovité věci Územní vojenské správy Přerov na nám. T.G.Masaryka a budovu 
posádkové ubytovny na ul. Bayerova 5), Ministerstvo obrany dne 27.11.2000 statutárnímu 
městu Přerov sdělilo, že pro resort obrany se nabízená směna jeví jako výhodná, která pomůže 



řešit složitou situaci v ubytování a centralizovat umístění posádkových a správních institucí 
AČR v Přerově.

Směnná smlouva mezi statutárním městem Přerov a Českou republikou -
Ministerstvem obrany byla uzavřena dne 21.1.2002 a poté, co tuto smlouvu schválilo dne 
22.2.2002 Ministerstvo financí ČR podle ust. § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, byl na 
jejím základě povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-
600/2002-808 s právními účinky vkladu práva ke dni 14.3.2002.

Na základě směnné smlouvy se Česká republika stala vlastníkem stavby občanského 
vybavení č.p. 336 (Velká Dlážka 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 3820, pozemků p.č. 3820 a p.č. 3800/2, který vznikl na základě geometrického plánu 
č. 2495-181/2000 oddělením z pozemku p.č. 3800, vše v k.ú. Přerov, včetně příslušenství 
a movitých věcí (hodnota převáděných nemovitostí byla stanovena znaleckým posudkem 
č. 01208, který vyhotovil znalec Ing. Josef Navrátil, na 25.620.400,- Kč) a statutární město 
Přerov se stalo vlastníkem objektu k bydlení č.p. 47, příslušného k části obce Přerov I-Město, 
na pozemku p.č. 180, objektu k bydlení č.p. 83, příslušného k části obce Přerov I-Město, 
na pozemku p.č. 179, objektu k bydlení č.p. 84, příslušného k části obce Přerov I-Město, 
na pozemku p.č. 155, garáže bez čp/če na pozemku p.č. 156, včetně příslušenství a pozemků 
p.č. 180, p.č. 179, p.č. 155 a p.č. 156, vše v k.ú. Přerov a objektu k bydlení č.p. 735 
(Bayerova 5), příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3082/3 v k.ú. Přerov, 
včetně příslušenství (hodnota převáděných nemovitostí byla stanovena znaleckými posudky 
č. 2379-188/01 a č. 2380-189/01, které vypracoval znalec Ing. Jan Štěpánek dne 23.10.2001 
a 24.10.2001 na 18.384.170,- Kč). Jak již bylo uvedeno výše, směna nemovitých věcí byla 
realizována bez doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že provozování ubytovacího areálu „hotel Strojař“ organizačními 
složkami státu náležejícími do resortu Ministerstva obrany bylo značně ztrátové,
ukončilo Ministerstvo obrany v prosinci 2012 jeho provoz. Poté, co byl ubytovací areál 
„hotel Strojař“ prohlášen v srpnu 2013 za nepotřebný pro resort Ministerstva obrany, 
byl nabídnut Ministerstvem obrany ostatním organizačním složkám státu a státním 
organizacím na převod do příslušnosti resp. práva hospodařit. Vzhledem k tomu, 
že o ubytovací areál „hotel Strojař“ neprojevila žádná organizační složka státu a státní 
organizace zájem, vyhlásilo Ministerstvo obrany postupně tři kola výběrového řízení 
na převod ubytovacího areálu „hotel Strojař“ z vlastnictví státu, a to v prosinci 2013 
za minimální cenu ve výši 62.152.600,- Kč, v dubnu 2014 za minimální kupní cenu 
ve výši 55.000.000,- Kč a v červnu 2014 za minimální kupní cenu ve výši 46.500.000,- Kč, 
do kterých se však žádný zájemce nepřihlásil.

V této souvislosti uvádíme, že poté, co se na veřejnost dostala informace 
o záměru Ministerstva obrany nabídnout ubytovací areál „hotel Strojař“ k prodeji, obrátilo se 
statutární město Přerov sdělením primátora Ing. Lajtocha ze dne 20.11.2012 na Ministerstvo 
obrany s žádostí o přímý prodej ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního 
města Přerova za kupní cenu v max. výši 18.180.700,- Kč (tj. za cenu, za kterou statutární 
město Přerov odkoupilo hotelový dům „STROJAŘ“ na základě kupní smlouvy, kterou 
uzavřelo jako kupující dne 22.8.2000 se správcem konkursní podstaty úpadce spol. Přerovské 
strojírny, a.s. panem Ing. Jiřím Kocvrlichem jako prodávajícím). Navrhovaná kupní cena byla 
odůvodněna propadem rozpočtových příjmů města v důsledku celosvětové ekonomické krize, 
nutností provedení rozsáhlé rekonstrukce objektu, značnými náklady spojenými s provozem 



objektu a v neposlední řadě vstřícným postojem, který statutární město Přerov zaujalo vůči 
státu resp. Ministerstvu obrany tím, že za účelem realizace směny nemovitých věcí 
mezi státem a statutárním městem Přerov koupilo v roce 2000 v rámci zpeněžení konkursní 
podstaty úpadce spol. Přerovské strojírny, a.s. ubytovací areál „hotel Strojař“, 
přičemž realizací následné směny nemovitých věcí v roce 2002 pomohlo vyřešit Ministerstvu 
obrany složitou situaci v ubytování a centralizovat umístění posádkových a správních institucí 
AČR v Přerově, a rovněž tím, že směna nemovitých věcí byla mezi Českou republikou –
Ministerstvem obrany a statutárním městem Přerov realizována bez doplatku rozdílu cen 
směňovaných nemovitostí, který činil částku 7.236.270,- Kč v neprospěch statutárního města 
Přerova.

Ministerstvo obrany ve své odpovědi ze dne 23.9.2013 uvedlo, že vzhledem k tomu, 
že předmětné nemovitosti byly v srpnu 2013 prohlášeny za nepotřebné pro resort obrany, 
Ministerstvo obrany je nabídlo ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím 
na převod do příslušnosti resp. práva hospodařit s tím, že případné žádosti mají oslovené 
složky předložit do konce září 2013. V případě neuplatnění takového požadavku Ministerstvo 
obrany zadá zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé, 
která určí hranici minimální kupní ceny pro 1. kolo výběrového řízení anebo pro přímý prodej 
předem známému zájemci a následně vyhlásí výběrové řízení na vyhledání vhodného zájemce 
o koupi nepotřebného majetku státu, jelikož se jedná o plně transparentní způsob nakládání 
s majetkem, se kterým je příslušný hospodařit resort obrany. Přímý prodej nemá za současné 
situace opodstatnění, jakkoli Ministerstvo obrany rozumí pohnutkám statutárního města 
Přerova k jeho aplikaci, neboť navržená částka 18 mil. Kč je mimo realitu současného stavu 
trhu s nemovitostmi a ocenění komplexu ubytovny nastaví několikanásobně vyšší hodnotu. 
Sjednáním kupní ceny pro přímý prodej by došlo k porušení platných právních norem 
pro hospodaření se státním majetkem, což nelze připustit. O úplatném převodu ubytovny 
za danou částku lze jednat až tehdy, klesne-li minimální kupní cena v opakovaných kolech 
výběrového řízení k navrhované hodnotě, protože až tímto vývojem by bylo možné hovořit 
o vyrovnání realitního trhu s nabídkou statutárního města Přerov. 


