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roslulý „chemický“ městys Neratovice vítá návštěvníka vůní své největší
továrny Spolana a k nebi se vypínajícími paneláky. Mezi nimi se krčí Gymnázium
Františka Palackého, škola, která právě slaví
velký den. Kromě patnáctých narozenin se
tu otevírají dveře nového studentského klubu. Ne ledajakého. Neratovický Klub odložených studentů se stal posledním z dvaceti
českých členů exkluzivní středoevropské sítě
klub-net, kterou charakterizuje především
to, že si v jeho pobočkách vládne nad svou
zábavou či nudou mládež sama. Dav žáků
a učitelů se k té slavné chvíli srocuje vzadu
na trávníku za budovou školy. Nejprve zabu-
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Po Nově hrozí nájmy
Zaplatíme 10 miliard majitelům domů?

Studenti
z Neratovic
sobě
rácí zpěv místního sboru, pak jsou projevy
a konec korunuje zasazení dvou památečních lip. Chvíli potom už mohou zájemci
sledovat na počítači v neratovické sborovně,
jak mladí účastníci představují svým spolužákům prostor pro volnočasové aktivity.
„Zavedli jsme to ne kvůli špiclování, ale jen
pro bezpečnost, kdyby se někomu něco stalo nebo kdyby se tam něco ztratilo,“ komentuje přímý kamerový dozor učitelka dramatického kroužku Diana Vysušilová.
Program klub-net se rozběhl před třemi lety zároveň v Německu, Polsku a Česku.
Výjimečnost této klubové sítě spočívá v tom,
že dává dětem nebývalou rozhodovací svobodu – a vlastně i odpovědnost. Celý projekt běží totiž nezávisle na zásahu dospělých
a školy, jeho zdar tedy záleží výhradně na
studentech. Do klubu přitom mají přístup
nejen žáci vybrané školy, ale i ostatní zájemci
z okolí. Všechno financuje stuttgartská nadace podnikatele a filantropa Roberta Bosche.
Proč? „Náš zakladatel si ve své závěti v roce 1942 přál,“ vysvětluje pracovník nadace
Witold Gnauck, „aby jeho peníze napomohly
posílit porozumění mezi národy.“
Stejně jako všichni ostatní zájemci museli i Neratovičtí projít výběrovým řízením
u zdejší Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), která na Boschovu vizi dohlíží
v Česku. Uspěli a stali se součástí šedesátičlenné internacionální sítě. Podmínkou přijetí je i slib, že jednou do roka uspořádá klub
při Palackého gymnáziu mezinárodní setkání klub-netu a že se na domácí rovině budou
správci národních klubů scházet k častým
debatám a výměně zkušeností.
Neratovický KOS zatím spravuje dvacet
lidí. Co je přilákalo? „Měl jsem spoustu volna a nechtěl jsem pořád jen sedět u počítače. Chtěl jsem prostě něco dělat. A v tomhle
vidím šanci,“ říká správce Jan Chodík. „Je
každopádně fajn, že se máme možnost vyjádřit, že nás lidi začnou brát víc vážně a že se
o nás začnou zajímat,“ doplňuje ho spolužačka Zuzana Svobodová.
Devatenáct dalších českých klub-netů už
funguje delší čas, například DoGa v nedalekých Kralupech nad Vltavou druhým rokem.
Jeho členové za sebou mimo jiné mají natáčení filmu v polském Krakově a Štětíně, který
zachycuje jejich zážitky z poznávání polských
umělců, návštěv koncertů, muzeí a dalších
setkání. „Naučil jsem se přitom pracovat
s digitální technikou a poznal jsem, jaká
může být mezinárodní komunikace,“ říká
o tom Jaroslav Heinrich z kralupského Dvořákova gymnázia. V DoGa se dnes ve svých
„kroužcích“ scházejí milovníci čaje, šachu,
latiny a divadla, je tu filmový klub a loni měli
zájemci možnost absolvovat lekce znakové
řeči doplněné informacemi o životě nevidomých.
Tři měsíce už funguje klub při Gymnáziu ve Slezské Ostravě. „Je to fajn,“ říká jeho
člen Marek Kalus, „Ti, kdo tam chtějí chodit,
se nemusejí flákat po venku a být v partách,
které robí neplechu. Tam se můžou zabavit.
Je to takové zpříjemnění školy.“ Jejich klub
nabízí kurz vytváření webových stránek
a počítačové grafiky, můžete se tam zúčastnit lezení po umělé stěně a nedávno proběhla beseda o putování po Rumunsku.
Nadační peníze zajišťují tuzemským klubům výbavu a tříletou existenci. Co bude
potom? „Pomáháme studentům s přípravou
žádostí o grant a radíme jim, u koho je mají
podávat,“ říká Věra Zemanová, vedoucí programu NROS. „Doufáme, že se jim podaří
sehnat podporu přes krajské školské odbory nebo přes různé nadace anebo že získají
dotaci na další činnost od svého města.“
Jan Kout
Autor je studentem na Evropské univerzitě
Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou.

Žalují stát – a Brusel rozhodne. (Manželé Kučerovi se synem.) FOTO LUDVÍK HRADILEK
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va a Dalibor Kučerovi z Brna mají zvláštního koníčka: každý měsíc obcházejí partaje
ve svém domě a rozdávají jim tisícikoruny.
Během let tak sousedům roznesli jeden a půl
milionu korun. Ne že by přímo chtěli. Ale
patří jim činžák na jedné z nejlepších brněnských
adres a oni na něj musí doplácet, protože z nízkých,
vládou nařízených nájmů nemohou svůj majetek
udržet v chodu. Podobně nedobrovolných dárců je
v Česku spousta. A teď se schyluje k účtování. Sněmovna sice právě projednává nový zákon zvedající
nájmy do budoucna o desítky procent, ale majitelům to nestačí. Jsou rozhodnuti donutit stát ke kapitulaci před Evropským soudem a vymoci pro sebe
spravedlivou náhradu ve výši zhruba deseti miliard
korun. Vládní stoupenci regulace možnou prohru
glosují fatalisticky: Přinejhorším zaplatíme.

Vypni zvonek

privatizaci obchodů zmizí z ulic pekárny a potraviny
a všude budou „samé butiky“. Podobné obavy – tentokrát z horentního, nezaplatitelného zvýšení nájmů,
po kterém skončí zástupy lidí pod mostem – panují
dodnes v debatách o volném trhu s byty. Přestože již
patnáct let známe tržní prostředí z ostatních sfér života a přestože u našich sousedů v EU nevyhnaly volné
nájmy lidi pod most, ale daly jim bytovou svobodu,
tady dál vládne strach. Podobně je na tom sousední
Polsko, s jedním důležitým rozdílem: tamní majitelé
domů letos vyhráli u Evropského soudu, který polské
vládě přikázal, aby jim za své regulační choutky vyplatila miliardové odškodné. Kabinet se ale odvolal s tím,
že se ceny regulovaného nájemného již tři roky zvyšují, a dnes se čeká na rozhodnutí nejvyššího senátu
Evropského soudu, který má odvolání posoudit. Dá se
předpokládat, že verdikt urychlí průběh české, v mnohém podobné stížnosti.
Jak se tedy vláda připravuje na riziko prohraného
sporu? „Nechali jsme si zpracovat právní posudky
situace a seznámili jsme s nimi vládu. Jsou ale tajné,
protože nechceme naši stranu znevýhodňovat u soudu,“ říká ministr pro místní rozvoj Radko Martínek,
jehož ministerstvo připravilo návrh zákona o nájemném, který jde v současnosti do druhého čtení. Návrh
počítá s ročním zvyšováním regulovaného nájmu
o 14,2 % po dobu čtyř let. Začít by se mělo v lednu
2007 a v roce 2010 by nájemné mělo tvořit pět procent tržní ceny bytu. Evropský průměr se pohybuje
mezi šesti a sedmi procenty. „To procento není důležité a musí vzniknout trhem. U ceny bydlení dnes
rozhoduje hlavně lokalita,“ říká Robert Axamit ze
Sdružení majitelů domů, který již dnes návrh vlády
považuje za prodlužování agonie. „My potřebujeme,
abychom s nájemcem mohli uzavřít regulérní smlouvu, a když ji nebude plnit, potřebujeme možnost jej
bez soudu vystěhovat. To navržená úprava nedovoluje,“ říká Axamit. V tomto duchu chtěla zákon vylepšit
ODS, ale sociální demokracie je zatím proti.

„Je to deprimující pocit, potkávat každý den lidi, kteří hospodaří s vaším majetkem,“ říká paní Kučerová
v kuchyni pod brněnským hradem Špilberk. Činžák,
který v roce 1900 postavila její rodina, se dnes skládá z osmi bytů. „Donedávna se nás v našem vlastním
domě mačkalo pět v dvoupokojovém bytě a sousedi se s námi odmítli vůbec bavit o výměně za jejich
stometrový, za který nám někdy zapomněli zaplatit
i to regulované nájemné,“ říká Dalibor Kučera, jinak
ekonom na České poště. Opravy a další investice
hradí s manželkou, zdravotní sestrou ze svých platů
a půjček. Ale místo oprávněné role důstojných dědiců rodinné nemovitosti jim realita českého bytového
postkomunismu přiřkla úplně jiné výstupy. Nájemníci s dekretem mají právo užívat byty v domě Kučerových do smrti. Přitom platí nízké regulované nájmy,
takže atmosféra v domě by se dala krájet. Schválnost
stíhá schválnost a každá ze stran v nich má svoji pravdu. „Je mi jasné, že platím málo a klidně bych i platila víc, nabízela jsem jim to. Ale s panem Kučerou se
prostě nedá dohodnout,“ říká osamělá matka Marti- Butik poslance Křečka
na Legebová, která se dvěma dětmi obývá velký být
za 2258 korun měsíčně. „Několikrát jsem ho v noci „Je to citlivá věc a odpor části našich poslanců je
přistihla, jak mi vyhazuje pojistky.“ To pan Kučera
velký. Pro dlouhodobé nájemce je velké trauma
odmítá: „Ale odpojil jsem jí zvonek.“
odejít z bytu, kde jsou zvyklí,“ vysvětluje nechuť
V naději na řešení neúnosné situace se zoufalí
své strany ministr Martínek. Za tato traumata
odpojovači zvonků obrátili na Ústavní soud a sou- Česku ale hrozí miliardové pokuty, kdo tedy ponečasně se připojili k hromadné žalobě majitelů domů
se odpovědnost za případnou prohru Česka u Evk Evropskému soudu. Žalují český stát za to, že nedo- ropského soudu? „Všichni,“ říká Martínek. „My
káže chránit jejich vlastnická práva a advokát Jaro- jsme sněmovně navrhovali deregulační zákon, ale
slav Brož, který manžele zastupuje, považuje situaci
poslanci se nebyli schopni dohodnout, takže za
za velkou výzvu. „Ústavní soud nazval současný stav
to můžeme všichni.“ Návrh ministerstva z roku
protiústavním a představitele státu to nezajímá. Je to
2003, o kterém je řeč, ovšem počítal jen s desetimožné?“ ptá se řečnicky Brož, podle něhož musí stát
procentním zvýšením činží, což nebylo přijatelné
„složit účet za to, že dopustil situaci, ve které občanům
pro pravici a samotné majitele. „To nebyl žádný
není umožněno nakládat se svým majetkem a domo- návrh deregulace,“ říká Axamit. „K čemu by nám
ci se ochrany ve svém státě“.
bylo tři roky zvyšovat o deset procent, když někde
jde rozdíl cen do stovek procent.“
Zájmy nájemníků zastupuje nejen v rámci ČSSD
Tajné analýzy
poslanec Stanislav Křeček. „Copak se dá v Praze
Otázka činží je jedna z mála věcí, která zůstala od dob
najít byt, když vás vyhodí na ulici?“ vysvětluje své
komunismu prakticky beze změny. Málokdo si už
NE výpovědi bez soudu. To, že tahle bytová krize je
dnes pamatuje, jak na počátku devadesátých let ovlá- právě důsledkem regulovaných činží, které drží při
dal společenskou a politickou debatu strach, že po
životě systém černého trhu, Křeček odmítá. „Regu-

laci prostě nelze najednou zrušit, bez určení cenových stropů. Majitelé domů by okamžitě neúměrně zvýšili cenu.“ Z čeho v téhle analýze vychází? „Z
čeho? Ze zdravého rozumu,“ říká poslanec. „Byli by
hloupí, kdyby to neudělali, kdyby mohli.“ Ale pak
by přece v jejich bytech nikdo nebydlel. „Oni nemají zájem, aby v nich někdo bydlel, chtějí jen víc a víc
peněz,“ končí poslanec rozhovor.
Vyjednávání o podobě zákona o nájemném pokračuje tento týden a zástupci ODS hodlají znovu navrhnout zavedení výpovědi bez soudu. O finální verzi
zákona budou pak poslanci jednat v polovině prosince. Vzhledem k tomu, že Polsko u první instance
Evropského soudu neuspělo, i když již tři roky dereguluje, jeví se šance na eventuální úspěch české vlády jako malá. Podle majitelů domů jim od roku 2002,
kdy stát zmrazil ceny regulovaných nájmů, vznikla
škoda přes deset miliard korun.
Jan Kovalík
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Pracujeme na změně
V Česku je dnes zhruba sedm set tisíc bytů s regulovaným nájemným. V praxi tedy jejich nájemníci
platí třetinu, v Praze dokonce pětinu reálného
tržního nájemného. Právo užívat tyto byty mají
nájemníci na dobu neurčitou, toto privilegium je
zakotveno v dekretech z dob komunismu. Mohou je
po nich dědit příbuzní nebo lidé, kteří prokážou, že
s nájemníkem žijí ve společné domácnosti. Polovinu
z těchto bytů spravují obce. „Od roku 2000 stát
ví, že musí zvýšit regulované nájemné. Tak zněl
náš výrok,“ říká soudkyně Ústavního soudu Eliška
Wagnerová. Výše nájmů je totiž tak nízká, že
majitelům domů nepokryje ani nutné náklady na
provoz. A ti, protože nemají možnost jim zvýšit
nájemné, musí jejich bydlení dotovat. Právě v roce
2000 Ústavní soud zrušil vyhlášku o regulovaném
nájemném a vláda reagovala vytvořením cenového
výměru, který určoval, o kolik procent se mohou
zvýšit ceny nájemného. Tyto ceny však stejně
nepokryly náklady. Ústavní soud tedy vyhlášku též
zrušil a vláda novou nevydala s tím, že vytvoří nový
zákon. Bez vyhlášky není od té doby možné zvyšovat regulované nájemné vůbec. Dodnes tak tyto
nájmy zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2002,
protože v Česku neexistuje předpis, který by jejich
ceny upravoval. Navíc vláda tím, že nebyla schopna situaci napravit, obchází rozhodnutí Ústavního
soudu. „Je to strašný signál veřejnosti, když vláda
nerespektuje soud,“ říká Eliška Wagnerová. Politici
ale zůstávají klidní. „V Polsku ještě nikdo nevyhrál,
a my pracujeme na změně, takže nepředbíhejme,“
říká Martínek na otázku, jestli se rozsudku ze Štrasburku neobává. I po deregulaci v roce 2010 budou
ceny bytů s dekretem regulovány výší takzvaného
místně příslušného nájemného, které bude určovat
ministerstvo.

