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nájemníknepotŤebuje
SlušnÍ
ochranu
r Podle očištěnfch dat se lo.
ni jen v Praze prodalo zhruba
šesta pril tisíce bytri v novfch
projektech a developeŤisi chvá.
lí' jak se trh s byty dobŤe roz.
iíždí.Podle vašeho názoru to
však strále nestačí.Proč se vám
tozdá málo?
Jednak proto, žeuvedenéčíslo
neobsahujeuskutďněné obchody,
ale jen uzavtenésmlouvy. Azda_
leka ne všechny smlouvy musí
skončitzměnou vlastníka,to znamená skutečnymprodejem. Ale
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KdybynašipÍedci
stavě|i
takmá|ojako
my,nebylaby Praha
nikdyvelkoměstem

i kdyby toto číslo odpovídalo
změnám v katastru nemovitostí'
je to málo, protožetrh s byty by
mělbft mnohem hlubšía měl by
obsahovatvícetransakcí.
Y PrazepŤibyvá obyvatel, takže
užjen z tohoto dťrvoduje tŤeba,
aby se novébyty stavěly. Zároveíl
je však ffeba si uvědomit, žezanikají staré,málo kvalitní byty
ažeje nutnébytovy fond, kterj je
nějalcfm zpťrsobemv zániku, doplnit. A tady se doplřuje velmi
málo. Kdyby naši pŤedcistavěli
tak málo, jako stavímednes my,
nebyla by Praha nikdy velkoměstem.
r Zhruba osmdesát procent
bydtení u nás má soukro.
mf charďrter. V privatizačním
boomu obce rozprodaty drtivou
část obecnfuo bytového fondu,
aby nemusely investovat do po-

tŤebnérekonstrukce. Starají se níkťr.Některé byty
noví majitelé o svébydlení tépe, byly v rámci prinebo privatizované domy chát.
vatizace prodá.
rají?
ny stávajícím
Určitěje ťebarozlišovat.Exis- nájemníkťrm
za
fují společenstvívlastník , která zlomek
trŽní
se umějí o byty postarat a starají ceny a prázdné
se lépe nežv minulosti obce. Na byty se proďávadruhé straně jsou společenství, |y zatržnícenu.
která nefungují dobŤea kde se li- Tak se v jednom
déo byty nestarají.
domě sešli liMá-li nemovitost více neŽ dva dé,kteŤí
vlastníry, mriže docbazetk prob- jsou
-.1:
lém m. A společenství
vlastník.Ů na
:;í
jsou de facto spoluvlastnictvím.
Clenové_ majitelé- si častoneuvědomují,že majíodpovědnost
nejen za svťtjbyt, ďe i za drimjako celek, a žev riítnci tétoodpovědnosti jsou povinni pŤispívat
.
pravidelně na ridržbu, opravy
;ff
.
a provoz celéhodomu. Pro mno. ..
há společenstvíje to časovaná *.'#
bomba, která ltozí zcháttánim i.ii:fi
domu.
í..'j..1i
Daleko |épe
\érrenež'
skrrnina .'áffi
*"íl
Dďeko
nežskupina
vlastníkri se o d m postará l''*.*..*u
jeden vlastník.A pokud
{..;iiffi
_

! Privatizacíbytové.
ho fondu se obce zbavily i byt' které
mohly sloužit jako
sociální
bydlení.
V návrhu nového
zákona o sociál.

obce nejenžesi mohly ponechat část svéhobytovéhofondu
pro sociální ríčely'podle mě to
byla jejich povinnost. A dohránět
toto pochybenítím'žednesbudeme poškozovatnovou vfstavbu,
je lacinf alibismus. Pokud totiž
tento návrh projde, budou
developeŤistavět za daleko většípeníze,protože si logicky budou
chtít kompenzovat tu
částsvych ziskťr,kterou
budou musetodepsatna
tyto dary, tak.žeto v drisledku uškodí nám
všem.
Máme rok 2016 a teprve dnes se pŤipravuje
koncepce
sociálního
bydlení, která už měla
bÝt dvacet let hotová.
Tohle nejsou šťastné
nápadyanepovedoukničemu dobrému. Jen opět
ztratímespousfučasu,než
se pÍijme nějatry opravdu
smysluplny
zákon
je vlastníkťrhodně
o sociálním bydlení
"í..1i;i.'.i.,:'}l:
uvědomme si, že ně,Í .. ....,.:
v tétozemi
která svJ maJl až lď:.'
I Jste uznávanfm
stovky členú_, je t5-*':::
odbomíkem
na trh
vzájemná komuni- :s.
s bydlením v české rekace opravdu velmi
publice. Co jsou podle
problematická.
tom finančněvelmi dobŤea mají ním byďení se mimo jiné obje. vašeho názora jeho hlavní
r Není částečně problém možnostiizájemzlepšovatkvali- Yil.o i ustanovení, aby develope. problémy a jak je Ťešit?
v tom, ževlastníky bytťrse stali fu domu, a pak jsou tam lidé,lcte- ňi část norč stavěnfch bytri
Bytovy trh u nás, i pŤesveškelidé' kteff na to ekonomicky ne. Íí nejenŽe utratili všechny své poskytli obcÍm pro krytí jejich
révfhrady,je na tom dobŤe.BytŮ
spory ďe ještě se mnohdy za- socirílních potňeb. Co o tomto máme dostatek a lidem se v nich
měli? Z pos|edníchrůsporsi za.
koupili byt a dnes jsou' jak se dlužili.A ti, i kdyby chtěli, užne. návrhu soudíte?
bydlí dobŤe, protože polovinu
Je to velice špatnynáwh, kter.J' tvoff rodinné domky. Problémy
Ťíká, finančně na dně, nemají mají prostŤ'edkyna to, aby se
o dťrmstarali. Dochází tak k vel- je v rozporu s stavou,ale zároveř vidím pŤedevším
peníze na rekonstrukci.
v legislativě.
To jste vyjádŤiljeden z největ- kémunapětívrámcijednotlivfch to ilustrujekocourkov, kterjíu nás
PŤedevšímje
to zákon o nájemšíchproblémtispolďenstvívlast- spolďenství.
v oblasti bytovépolitiky panuje.
ním bydlení, kde nájemníci mají

v poměru k pronajímatel m zbytečně velké pravomoci a pŤíliš
velké možnosti,jak se vyhybat
plnění svych povinností. Je to
protožeslušny nájemzbytečné,
ník nepotŤebuježádnou velkou
ochranu. Každ! rozumnf prona.
jímatel si ho bude hfčkat, neboť
je to zdroj jeho pffjmri a vlastně
smysl toho, pročsi poŤídilnemovitost.
Špatnínájemníci by rozhodně
neměli mít ochranu, jakése dnes
těší.Jestliževám nájemnftneplatí,takmu sice mťržete
dát rychlou
vypověď, a|e zbytu ho lze stejně
vystěhovat aŽ na základě rozhodnutísoudu.A to je zá|ežitostměsícrj,ne-li let.
Druhym problémemje legislativa, která se tyká společenství
vlastník . Je pŤflišměkká vriči
vlastníkťrm,kteÍíneplní svépovinnosti. Společenstvívlastník
je m Že pouze ža|ovata soudy
majítendencichránit,,chudáčka..
vlastníka pÍed,,zl,!m..společenstvím. Domoci a se práva a spraveďnosti je v tétozémi opravdu
velkÝ problém.
Novy občansky zríkonft byl
v mnoha ohledech krok správnfm směrem, ale je nedotaženy.
Aby lépefungovďo bydlení,jak
vlastnické,tak nájemní,bude tŤe.
ba kvďitně zpracovaná noveliza.
ce ustanovení,která se bydlení
tÝkají.
TŤetímproblémemje chybějící
sociální bydlení. Dokud nebude
fungovat na rozurnnych a spravedlivych principech péčeo so.
ciálně poůebné,nebudetrh s bydlením fungovat dobŤejako celek.

