
Dopis důchodce ze sídliště Písnice. 

 

Je mi 74 let a bydlím na sídlišti v Písnici po celou dobu jeho existence, tedy 31 let. 

Byty byly postaveny v roce 1986 a já jsem dostal nájemní smlouvu jako zaměstnanec ČEZu. 

Na sídlišti je cca 700 bytů s odpovídajícím počtem obyvatel (velká vesnice / malé město) 

Byty tehdy dostal ČEZ aby je spravoval, určitě ne za účelem zisku. 

Z mého pohledu se jednalo o tzv.  „podnikové/státní byty“. ČEZ je ani nepostavil, ani je nekoupil. 

Po roce 1989 takové byty podniky a obce dále spravovaly, nebo se jich snažily zbavit. 

Aby nedošlo k spekulativním nákupům takových bytů, byly tyto nabízeny přednostně jejich 

nájemníkům za ceny  pro ně dostupné  (půjčky, stavební spoření…). 

Jednalo se o poměrně velkou a různorodou část obyvatel, která byla tímto způsobem prodeje 

ochráněna před spekulanty s  byty a tím i před sociální nejistotou. 

V případě bytů ČEZu vše probíhalo korektně, téměř všechny podnikové byty v jiných lokalitách  

byly nabídnuty nájemníkům a prodány. 

Proto jsem já, ale i další nájemníci byty rekonstruovali (se souhlasem ČEZu). V mém případě se 

jednalo o investici asi 500 000 Kč, jejímž smyslem bylo vytvořit skutečně dvougenerační byt pro 

mne a rodinu mé dcery(dvě kuchyně, dvě koupelny...) .   

V případě našeho sídliště k prodeji bytů nájemníkům nedošlo. Z počátku vše probíhalo normálně. 

ČEZ nám byty nabídl, my jsme dle jeho pokynů založili družstva, sjednali si odpovídající půjčky, 

ale byty nám neprodal  a nabídku na prodej stáhl. 

Soudy o závaznost nabídky nakonec ukončila údajně formální chyba v nabídce. 

Nyní po 15 letech se ČEZ rozhodl, že byty prodá, ale ne nájemníkům těchto bytů, ale tomu, kdo 

koupí celé sídliště za nejvyšší cenu. Tím znemožnil jednotlivým nájemníkům byty koupit. 

ČEZ upřednostnil svůj finanční zisk z prodeje těchto bytů před ochranou nájemníků. 

 

Toto jednání ČEZu je vůči nájemníkům nemravné. Znamená to, že celé navýšení zisku z prodeje je 

na úkor nájemníků. Je to spekulativní prodej ČEZu, po kterém můžou, a téměř jistě budou, 

následovat spekulace nového vlastníka. Skupina asi 4000 lidí žije již teď v nejistotě, zda nebude 

muset z těchto bytů odejít. V prvém dopise nového potenciálního vlastníka nájemníkům je kromě 

jiného totiž i věta, že nejsou v kupní smlouvě vázáni žádným sociálním omezením. V původním 

návrhu smlouvy totiž byla podmínka na maximální výši ceny pro nájemníky. Slovo nemravné jsem 

použil proto, že ČEZ zná věkovou skladbu obyvatel tohoto sídliště a ví, že tito lidé budou mít velké 

problémy. Věta, kterou zdůvodňují své odstoupení od prodeje nájemníkům „že musí být dobrými 

hospodáři“ nám zní spíše jako výsměch (Bohatý zloděj, který okrade babičku je také dobrý 

hospodář?). ČEZ a zejména stát, který jej vlastní, musí vědět, že prakticky každý případ takového 

prodeje skončil pro nájemníky špatně. 

 

Ještě bych pro ilustraci ukázal na skladbě 12 nájemníků našeho vchodu, že pravděpodobně 

převažují lidé, kteří zde bydlí od začátku, tedy starší, kterým ty byty mohl ČEZ dávno prodat.  Je 

zde 8 původních a 4 noví nájemníci. 6 nájemníků je v důchodovém věku. Pokud je obdobná skladba 

na celém sídlišti, bydlí zde cca 4000 obyvatel z toho asi více než 2500 původních nájemníků a 1000 

až 2000 důchodců. Představa, že stát, který je majoritním vlastníkem ČEZu, takové asociální 

jednání vůči těmto lidem  dovolí, je neuvěřitelná!? Lidé kteří zde bydlejí desítky let a domnívali se 

že jsou na stáří zajištěni, budou muset buďto odejít a pokusit se najít si nový domov, nebo unést 

ekonomický a psychický tlak od nového majitele, který tyto byty koupil proto aby na nich vydělával. 

Kolik, zejména těch starších, to už znovu nedokáže? 

 

V Praze dne 13.6.2017 

 

Pavel Kašpar – bývalý dlouholetý zaměstnanec ČEZu, nyní důchodce ze sídliště Písnice . 

 

PS: Navrhuji  aby stát zrušil tento prodej a ČEZ tyto byty dál spravoval, nebo prodal nájemníkům, 

nebo aby převedl byty z ČEZu na obec Písnice, která je bude buďto spravovat, nebo je prodá přímo 

nájemníkům. 


