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VČeskuvzniká„klubvyvole-
ných“,kteřísimohoudovo-
lit pořídit nemovitost. A je
pravděpodobné,žesepočet

jehočlenůbudedál zmenšovat.
Zatímco se častomluví o rozdíl-

ných rozpočtech, se kterýmimusí
pracovat jednotlivé české domác-
nosti,menšípozornostsevěnovala
jejichmajetku.Ukazujese,žerozdí-
lyvhodnotěbytůadomůchudších
a bohatších domácností jsou ještě
větší než rozdíly v jejich příjmech,
dokonce jedenapůlkrát.Vyplýváto
z aktuální studie ekonomůMarti-
na Luxe a Petra Sunegy ze Socio-
logického ústavu Akademie věd.
Podle nich se nůžkymezi sociál-

ními skupinami budou v tomto
ohledu nejspíš dále rozevírat. A to
společně s tím, jak českou společ-
nostmění zvyšující se ceny nemo-
vitostí a obtížnější přístup k jejich
financování. „Rostepočetmladých
lidí, kteří na vlastní bydlení nedo-
sáhnou bez finanční a majetkové
výpomoci od předchozích genera-
cí,“ píší autoři studie.
Zároveňpodlenichplatí, že spo-

řízenímnemovitostipotomkůmdo-
kážou lépe pomoci rodiče, kteří již
vlastníbydlenímají.Napříkladtím,
že se majetkem zaručí při žádosti
oúvěr.Kmajetkupřitomčastopři-
šli díky tomu, že jej získali odsvých
rodičů nebo jimkněmu rodiče ale-
spoň značně pomohli.

Děti bez šance na vlastní bydlení
„Řetězec výpomoci uvnitř rodi-
ny a nemožnost některých rodin
do něj ‚naskočit‘ pak může vést
k tomu, že vznikne skupina do-
mácností do značné míry předur-
čených k tomu, že jejich potomci
a potomci jejich potomků budou
mít nízkou šanci stát se kdykoliv
v budoucnu vlastníkem bydlení,“
píší Lux a Sunega.
Analýzou statistických údajů

také zjistili, že bohatším lidem
se majetek zhodnocuje výrazně
rychleji. Zatímco mezi roky 2010
a 2016 se hodnota nemovitého

Mezi regiony jsou velké rozdíly
Ve Středočeském kraji, kde leží
i Kutná Hora, se domy a byty
od roku 1998 zhodnotily téměř
trojnásobně, v Ústeckém kraji jen
o třetinu.
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majetku domácností, které s pe-
nězi jen s obtížemi vycházely, zvý-
šila v průměru o necelých 225 ti-
síc korun, u těch nejbohatších to
bylo o více než 400 tisíc. „Majet-
kové nerovnosti se tak v čase vý-
znamně prohlubují,“ říká Sune-
ga. Když do hodnocení zahrneme
i domácnosti v nájmech, rozdíly
mezi chudými a bohatými se ješ-
tě zvětší.
Podle Sunegy a Luxe navíc ma-

jetkovou nerovnost českých do-
mácností takřka nikdo nezkoumá
a díky tomu je o ní jen málo po-
drobných údajů. Lze tak předpo-
kládat, že se například při přípra-
vě zákonů, jako je třeba důchodo-
vá reforma, zvažují jen odlišnosti
ve výši příjmů.

Značné rozdíly ve zhodnocení
nemovitéhomajetkupanují imezi
domácnostmi v jednotlivých re-
gionech. Například ve Středočes-
kém kraji vzrostly mezi roky 1998
a 2015 ceny bytů o 256 procent,
zatímco v Ústeckém kraji jen o 36
procent. „Domácnosti tamtakmají
nejen nejnižší příjmy v Česku, ale
i jejich byty a domy se zhodnocu-
jí nejpomaleji,” říká Sunega. To
může do budoucna podnítit vznik
sociálně a ekonomicky vylouče-
ných území.
Majetkovounerovnostovlivňují

také generační rozdíly. Středního
věku dnes dosahuje generace, kte-
ráužvětšinounemohlavyužít zvý-
hodněnéprivatizaceobecníchbytů.
Pokud dnes takovým lidem nepo-

může se získáním nemovitosti ro-
dina, jsouautomatickyvnevýhodě.

Stát zaspal s reformou
Ani výhledy do budoucna nejsou
růžové. Kvůli rychlému stárnutí
populace, absenci důchodové re-
formy a neudržitelnosti stávající-
ho systému hrozí, že bude přibý-
vat lidí, kteří budou nuceni ve stá-
ří svůj byt prodat, aby si zajistili
rozumnou životní úroveň. Čím je
člověkchudší, tímvětší je šance, že
se svénemovitosti zbaví a jehopo-
tomci znínebudoučerpatvýhody.
Zatímcobohatšímajitelékprodeji
zpravidla důvodmít nebudou.
Budoucí riziko potvrzuje i hlav-

ní ekonom analytické společnosti
Delloite David Marek. „Nejde ale

Křesla v Evropském parla-
mentu se pokusí v rolích
lídrů většiny větších stran
znovuzískathlavněsoučas-

ní europoslanci. ODS povede Jan
Zahradil, komunisté si vybrali Ka-
teřinuKonečnou, lidovciPavlaSvo-
bodu. V ČSSD je zatím největším
favoritem Pavel Poc, v ANO zase
Dita Charanzová, kterou podpořil
premiér a šéf hnutí Andrej Babiš.
Více než na výběr témat se však

zájemci o pozice v Bruselu budou

muset zaměřit na to, aby voliče
k urnám vůbec dostali. O evrop-
skou politiku se Češi příliš neza-
jímají, v posledních volbáchv roce
2013 jejich účast při tomto hlaso-
vání klesla pod dvacet procent.
A může být hůř. Podle říjnového
průzkumu agentury Eurobarome-
tr se kekvětnovýmvolbámchystá
jen zhruba deset procent Čechů.
Zahradil i Konečnávsadili na té-

mata, jak změnit EU. „ODS bude
jakýsi hlas rozumu mezi dvěma
extrémy – mezi antievropským
radikalismem a proeveropským
fanatismem,“ řekl Zahradil s tím,
ženárodní státybypodle jehopro-

gramumělyzískat třebaprávozru-
šit evropskou legislativu,pokudse
více než třetině nebude líbit. ODS
se sice z role euroskeptické stra-
ny posunulamezi euroreformisty,
ale i nadále bude odmítat společ-
nouměnu.PodleZahradilabyunie
mělamít více oficiálníchměn.
Se slibem reformy EU se pokusí

získávathlasy i levicovíkomunisté.
„Naším hlavním heslem bude Ne-
nechme to tak. Tím motivujeme
voliče, aby přišli k volbám, a chce-
menatomukazovat,co jevEUnut-
né změnit,“ řekla Konečná. Kon-
krétně lidem nabídne téma dvojí
kvality potravin a chce se podílet

natom,abyfirmypodnikajícívunii
nevyvádělyziskydodaňovýchrájů.
ANO o lídrovi své kandidátky

rozhodne do konce ledna. Nicmé-
ně favoritkou je europoslankyně
a bývalá vysoká státní úřednice
Dita Charanzová. „Každoročně se
u nás přijímají stovky legislativ-
ních aktů z Bruselu. V Evropském
parlamentubyprotoměli být lidé,
kteří budou schopni prosazovat
naše zájmy už při formování unij-
ní legislativy,“odpovědělaCharan-
zová na otázku, jak přesvědčí lidi,
aby ji volili.
Naopak voliče, kteří mají k unii

pozitivní vztah, se pokusí získat

Kateřina Frouzová
katerina.frouzova@economia.cz

sociální demokratPavelPoc, jehož
nominaci bymělo příští týden po-
tvrdit širší vedení strany. Poc si je
vědom toho, že ČSSD ztrácí popu-
laritu. Přesto by strana ráda obhá-
jilavšechnačtyřikřesla,kterávmi-
nulýchvolbáchobsadila. Pocovým
hlavnímtématemjeekologie, kon-
krétně v unii prosazoval pravidla,
která mají zamezit znečištění pří-
rody chemickými látkami.
Piráti si lídra vyberou v sobotu

mezi poslancem Mikulášem Pek-
sou, šéfkou zahraničního odboru
stranyMarkétouGregorovou,pře-
kladatelemMichalemGillemapro-
gramátoremMichaelemPolákem.

o selhání tržní ekonomiky, nýbrž
o selhání vlády, která není schop-
ná připravit společnost na dopady
stárnutí populace. To vede k tomu,
žetirozumnějšísispoří,zatímcone-
zodpovědní se buď spokojí s nižší
životní úrovní, nebo budoumuset
prodat svůj majetek včetně nemo-
vitosti,“ říkáMarek.
Podleautorůstudiesedíkytomu

výrazně zvětší část mladých lidí
odkázaných jen na vlastní zdroje.
„Narozdílodpředchozíchgenerací
si nebudou schopni pořídit vlast-
ní bydlení vůbec, nebo jen za cenu
výrazněvětšíhoodříkání.Tomůže
véstkvětšímpožadavkůmnastát,
abyzvýšildostupnostvlastnického
bydlení, nebo k významnémume-
zigeneračnímu konfliktu,“ říkají.
Sociální nerovnosti, ať už pří-

jmové, či majetkové, nejsou jen
statistickým údajem. Do značné
míry sepodílejí i napolarizaci spo-
lečnosti. Když jedna část obyvatel
bohatne rychleji neždruhá, vytvá-
ří to v té chudší pocit nespravedl-
nosti, který se projevuje ve všech
oblastech společenského života.
Podleautorůstudieproceszvyšo-

vánímajetkovénerovnostidoznač-
némíry závisí i na tempu růstupří-
jmů i cen nemovitostí. Ty se v sou-
časnédoběstálezvyšujíaneníjasné,
kdy dojde ke zpomalení či poklesu.
Od roku 1998do roku2016 vzrostly
průměrné ceny bytů o 204 a ceny
rodinnýchdomůo 124procent.
David Marek souhlasí s tím, že

se rozdíly mezi příjmy a majetky
bohatších a chudších domácnos-
tí budou dál zvyšovat. „Neodvažo-
val bych se z toho ale vyvozovat
závěr, že pro budoucí generace
bude vlastnické bydlení obtížněji
dostupné. A že dojde k rozdělení
společnosti na vlastníkyna straně
jedné a zbytek chudší společnosti,
kterábudenucenabydlet vnájmu,
na straně druhé,“ říká analytik.

Může vzniknout
skupina domácností
předurčených k tomu,
že jejich potomci
budou mít jen malou
šanci vlastnit bydlení.
Martin Lux a Petr Sunega
ekonomové Sociologického
ústavu AV ČR a autoři studie
o majetkové nerovnosti

Hrozí, že na vlastní bydlení
dosáhnou jen děti bohatších
Jakub Heller
jakub.heller@economia.cz

Blíží se eurovolby. ODS i KSČM sází na reformu unie

Briefing

■ ČESKO

Ve sbírce pro hornické
sirotky jsou čtyři miliony
Ve sbírce Spolku svatá Barbora pro
děti horníků, kteří loni 20. prosince
zemřeli při neštěstí v Dole ČSM Sever
ve Stonavě na Karvinsku, se vybralo
přes 4 miliony korun. Spolek to včera
zveřejnil na svých internetových strán-
kách. Ve sbírce Nadace OKD na podpo-
ru rodin havířů je zatím téměř 1,9 mi-
lionu korun. Neštěstí zapříčinil výbuch
metanu. O život přišlo 13 horníků,
z nichž bylo 12 Poláků a jeden Čech.

■ ČESKO

Ambulantní gynekologové
budou sloužit pohotovosti
Ambulantní gynekologové a porodníci
se nově budou podílet na zajištění péče
v nemocnicích. Budou sloužit pohotovosti
pět let od uzavření smlouvy s pojišťovnou
a podílet se na porodech a operacích pět
let po atestaci. Dohodly se na tom odbor-
ná společnost, pojišťovny a ministerstvo
zdravotnictví, jejichž zástupci včera pode-
psali memorandum o spolupráci. Podle tři
roky starých odhadů chybělo v nemocni-
cích 200 gynekologů a porodníků.

■ POLSKO

Polská policie vyšetřuje
hrozbu atentátem na Tuska
Policie v severopolském přístavním městě
Gdaňsk včera zadržela muže, kterého
podezřívá, že po telefonu hrozil atentá-
tem na šéfa Evropské rady a někdejšího
polského premiéra Donalda Tuska. Uvedla
to polská tisková agentura PAP. Ministr
vnitra Joachim Brudziński již v úterý in-
formoval o třech zatčených Polácích, kteří
po nedělním smrtelném útoku na gdaň-
ského starostu Pawla Adamowicze vyzý-
vali k dalším vraždám.

■ EVROPSKÁ UNIE

EU musí uchránit svůj
sociální model
Evropská unie v nynějším světě
zklamání z globalizace čelí
bitvě ideálů, musí však
uchránit svůj sociální model
a přistoupit k reformám,
především v eurozóně
a v sociální oblasti. Včera
to ve Štrasburku v projevu
o budoucnosti kontinentu
řekl španělský premiér
Pedro Sánchez.

64
procent
Čechů si podle
říjnového
výzkumu agentury
Eurobarometr
myslí, že Česká
republika má
z EU prospěch.


