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P edseda vlády České republiky

Petr NEČAS

V Praze dne Íé prosince 201 l
č;. 1804 IILI_oSV
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Yažerápaní magistro,

odpovídám na Váš dopis, v němž jste mi zaslala v kopii ,,Petici občan k situaci

ve Varnsdorfu a v dalších obcích Šluknovského v běžku z}I|*,jejíž originály byly zas|ány

Petičnímu v boru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V dopise se rovněž

dožadujete mé písemné odpovědi uvádějící v čet opat ení, jež vláda na zé <ladé v še zmíněné

petice p ijala.

Rád bych všechny, kte í tuto petici podepsali, ujistil, že situací ve Vamsdorfu

av dalších obcích Šluknovského v běžku se vláda zaobírala a zaobítá se vší vážností, a to
od samého počátku eskalace napětí a sociálního konfliktu z p elomu srpna a zžĚi letošního

roku. Opafrení, jež vláda p ijala, p edcházela Vrámi zaslanou petici a nemohou b t tudíž

interpretována jakoáo p ijata na jejím kladé. Dovolte, abych ve stručnosti uvedl, co vláda

pro zmírnění napětí činila a činí, a to i sp ihlédnutím kVámi presentovan m petičním

požadavkrim,

Policejním prezidentem panem plk. Mgr. Petrem Lessym jsem byl informován, že

Policie ČR dosud nezazr\amenala jedin signál o tom, že policejní zákrok dne 10. zéĚiZ}lt ve

Varnsdorfu by mohl vybočit zs zákowt ch norem. Policejní prezident na zák|adé získan ch
podkladov ch materiál vyjád il p esvědčeni, že zéfr'.rok, na kteryi je poukazováno v rámci
petice, byl v souladu se zákonem a interními akty ízení Policie ČR. Pte sdělení policejního

prezídenta zákrok policie proběhl nazákladě pečlivého apodrobného vyhodnocení

bezpečnostní sifuace v době, kdy ze strany ričastníkri demonstrace došlo k naplnění znak

p estupkri a trestn ch činri. Policie vyržila v rámci bezpečnostrdho opat ení konaného ve

Varnsdorfu všech dosfupn; ch prost edkri a metod ke stabilizaci bezpečnostní sifuace, včetně

nasazení antikonfliktních f mri, a k obnově ve ejného po ádku a k ochraně osob a majetku. To,

aby davy lidí skandující nenávistná a leckdy k násilí vyzyvajicí hesla tahly k ubytovnám

ob van m vyrauté odlišnou sociální a etnickou skupinou, by nedovolila žádná vláda

demokratického státu nikde na světě. Velitelé policejní akce p itom do poslední chvíle brali

ohled na to, že jde p evážně o místní oběany, z velké míry oprávněně rozho čené nad
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chováním někter ch zobyvatel ubytoveh. Obávám se však, že varnsdoríští občané se nechali
zneužít neonacistick mi extremisty, kte í jejich demonstrace infiltrovali, a de facto jich použili
jako živé štíty pro toky na policejní síly zabraňující v pruchodu k ubytovnám. Rychl m
a efektivním p esunem policejních sil na Štuknovsko dala vláda jasně najevo, že bezpečí
a po ádek hodlá zajistit bez ohledu na v ši prost edkri (celkové náklady policejní akce p esáhly

k dnešku 70 milion korun). Ve Šluknovském v běžku byly zq šeny stavy policie
(v děčínském okrese bylo p ijato 50 nov ch policistri) a v rámci Ústeckého kraje je budovárra

speciální policejní jednotka, schopná rychlého nasazení v krizov,.fch oblastech.

V rámci dalších aktivit, které pro zlepšovárrí bezpečnostní situace ve Šluknovském
v}rběžku konal resort Ministerstva vnitra byla ada jednfu zisfupcti ministersfua
sp edstaviteli místních samospráv, Policie ČR a obecní policie, jejicM cílem bylo nastartovat
lepší vzájemnou spolupráci. Ministerstvo vnita zásfupcrim obcí Šluknovského v běžku
nabídlo metodickou pomoc a dotační prost edky na bezprost ední i dlouhodobá opat ení

v oblasti bezpečnosti, ve ejného po ádku a prevence kriminality. Konkrétně se jedná o zapojení
obcí do Programu prevence kriminality na místní urovni a do Programu prevence kriminality
a extremismu - Úsvit, kter je zamě en na problematiku sociálně vyloučen; ch lokalit. Hlavním
zámĚrem tohoto progííLmu je zásadně zlepšit situaci vsociálně vyloučené lokalitě a vjejím
okolí, nastartovat perspektivní a efektivní spoluprácimezi státní správou, samosprávou, Policií
ČR, nestátními neziskov mi organizacemi a dalšími subjekty a zaangažovat obyvatele těchto

lokalit na nápravnych aktivitách. Pilotně byl Program Úsvit odzkoušen v roce 2009 v Mostě
(v lokalitě Chanov), v následujících letech byl rozší en do dalších sociálně vyloučen; ch lokalit
Mostu, Litvínova, Děčína, Obrnic, Trmic, Kladna, Ostravy, Karviné, Haví ova a Orlové.
V minul ch měsících byly dotace na preventivní projekty p iděteny Rumburku, Šluknovu
aVamsdorfi,r. Další konkrétní pomocí obcím zestrany Ministersfua vnitra je vytvo ení tzv.

rozcestníku umístěného na webu ministerstva pod ikonou Sociálně vyloučené lokality, kde je
možné dohledat všechny zákonné možnosti ešení nejpalčivějších problémri obcí a p íklady
dobré príxe. Je také p ipravena Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012

až 2015, v niž je priorihě uvedena metodická a finanční podpora preventivních projekni

menších měst a obcí, které se pot kají s akutními i dlouhodob mi problémy v oblasti

kriminality, p esfupkri a porušování ve ejného po ádku. Driraz bude kladen na komplexní
p ístup, kteq bude zahrnovat nejen aktivity smě ující do již zmíněn; ch oblastí, ale i do oblastí
dalších, nap . sociální práce, zaměstnanosti, vzdělávání atp.

V petici rovněž odsuzujete média za podávéní zkreslen ch a neobjektivních informací

o situaci ve Šluknovském v; běžku. I já jsem byl ěasto ot esen rétorikou někter; ch znašich
(bohužel.vribec ne marginálních) médií, jež spíše p ilévaly olej do ohně vsituaci, která si

žádala od odpovědn ch novinrffi zklidnění emocí a poukazání k hlavním p íčinám zjit en ch
nálad. Bohužel, namísto poukazování na takové společenské patologie, jak mi je bytová
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lichva, nezodpovědná koncentrace sociálně slab ch a liknavost a nečinnost místních orgánri

ve ejné moci (včetně republikové a městské policie), se mnozí novina i soust edili
na vykreslení konfliktu, v kterém proti sobě stojí ,,nep izptisobiví vs. slušní", nebo dokonce

,,bílí (Češi) vs. cikáni (Romové)" apod. I játakovéto zkreslené informování rozhodně odmítám.

Dále navrhujete ,,regulaci nájemného propláceného ze socirflních dávek". Součástí

reforem, které prosazujeme a uskutečňujeme, je i zjednodušení systému p íspěvkrl na bydlení

a doplatk nájemného. V p ípadě rodin s velmi rLí?k ni p íjmy mriže stát pomoci s hradou

nakladri na bydlení i doplatkem na bydlení ze systému dávek pomoci v hmofiré nouzi. Tento

systérli je zamě en na ešení individuálních situací a zákon umožňuje vyplácet doplatek

nabydlení i vjiné než vlastnické či nájemní formě bydlení fide zejména o podnájem,

ubytovny, azylové domy apod.). Orgán pomoci v hmotné nouzi však v těchto p ípadech

prošeťuje, zda se jedná o p ípad hodn} zvláštního ňetele a zda tato forma bydlení je užívána

dlouhodobě. U této dávky se testuje i majetek dané osoby či rodiny, jejich možnosti najít

levnější bydlení a snaha zvyšit si p íjem. Od vodněnost náklad na bydlení posuzuje p íslušn

orgán pomoci v hmotné nouzi v každém p ípadě individuálně. Od ledna 2012 se u doplatku

na bydlení vyplaceného na jinou než nájemní smlouvu formu bydlení zavádí stanovení homího

limitrr uznateln; ch odtivodněn ch náklad ve v ši p íslušn ch normativních niáklad platn ch

pro pfispěvek na bydlení. Od stejného data budou obě dávky na bydlení mít i omezenou délku

v platy. Ztohoto omezení dávek budou vyjmuty rodiny senioru a domácností, v nichž žíjí
osoby zdravotně postižené, pokud ob vají byty zvlášť upravené p ímo pro tyto osoby.

U ostatních se vychazí z p edpokladri, že každá rodina či osoba by měla bydlet v bytě

p imě eném k počfu osob a k v;rši p íjm . Veškeré dávky sociálního charakteru budou

vypláceny z jednoho místa: u adu práce. Nebudou tedy již možrré kombinace doplatk

nájemného (vyplácen ch obcemi) a p íspěvkri na bydlení tak, aby se ze sociální pot eby

mnoh ch stal velk byznys s bydlením chudych, vykazující známky bytové lichvy. Vě ím, že

tomu dokažeme zabránit.

Zál<olodátce v petici rovněž vyz váte k p ijetí zékona o zavedení tresfiť odpovědnosti

zrákonn ch zastupcri za tre5tnou a p estupkovou činnost dětí. Domnívám se, že tresfiť

odpovědnost ztíkonn; ch zástupc dětí je v naší legislativě dostatečně upravena, Prostor

ke zlepšení situace spat uji spíše v zlepšení praxe orgán sociální a právní ochrany dítěte

(OSPOD). Jsem si samoďejmě plně vědom toho, že odpovědné vykonávaní funkce vyžaduje

od pracovníkri orgránri sociální a právní ochrany dítěte v sociálně vyloučenl ch lokalitách ěasto

znaěné osobní nasazení a nez ídka i odvahu.

S Vaším posledním požadavkem, že

souhlasit. Tento požadavek však spíše smě uje

ktery by se měl projevit ve v;fchově dětí a

rodičovství by mělo b}rt posláním, lze plně

do posunu chápání rodičovství jako takového,

mládeže. S tvrzením, že by rodičovství bylo
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vYděleČnou Činností naoPak souhlasit nelze. Z pohledu státních sociálních dávek se
k rodiČovství P Ímo Pojí porodné a rodičovsk; p íspěvek. porodné je v současné době
vYPláceno rodinám, kterym se narodilo první dítě a jejichž p íjem pr"d na.o"ením dítěte
nedosahoval vYŠe 2,4 násobku životrrího minima rodiny. Tato dávka je tedy skuteěně určena
Pouze na nákladY sPojené s Porodem prvního dítěte, kdy se p edpoklád ají zvyšené nráklady.
RodiČovsk P ÍsPěvek je dávkou, která má umožnit některému z rodič , aby se osobně věnoval
PéČi o malé dítě, P ísPěvek je do rodiny vyplácen vždy polne jeden, a to i v p ípadě, že se
rodiČ stará o více dětí - tato Podmínka je tedy v naprostém rozporu s tím, že by rodičovství
bYlo v děleČnou ČinnostÍ. Rodičovsk p íspěvek, jak již z toho nánvu vw| vá, je pouze
,P ÍsPěvkem" sťáfu a nikdY nebyl zam šlen jako automatické plné finanl ní zaberyeéení
nev dělečn chrodič .

Závěrem Poznamenávám, Že sociální napětí a nelehká ekonomická situace
ve Vamsdorfu a v dalŠÍch obcích Šluknovského v běžku není, bohužel, v české republice
omezena jenom na VáŠ region. Vě te, že s pouliční kriminalitou zprisobenou nerozumnou
a někdY z hlediska obchodníkri s bydlením dokonce záměrnou koncentrací sociálně slab; ch
a deprivovan ch vrstev obyvatelstva se setkávají lidé i jinde v republice. vláda nedávno p ijala
Strategii boje Proti sociálnímu vyloučení, která je pro ministry závaznymmateriálem a jejíž
uskuteČňování bY mohlo situaci soužití s obyvateli sociálně vyloučen; ch lokalit posunout
o míle kuP edu (riPlné znéní Strategie naleznete na www.socialni-zaclenovani.cz). Nicméně,
situaci ve Šluknovském v běŽku budu nadále věnovat zrnfšenou pozornost. V současné době
P sobí v oblasti vládní Agentura pro sociální začleňování. Z jejich zptávmohu vcelku detailně
sledovat, jak se celková spoleČenská sifuace vyvíjí k lepšímu (nap íklad v Krásné Lípě), nebo
naoPak docháfjí ke koncentraci společensky deprivovan; ch wstev, jež mtže vést k napětí
a konflikt m (nap . v Ji íkově).

YáŽená Paní magistro, ubezpeČuji Vás, že mnou vedená vláda udělá maximum pro to,
aby se konfliktrim p edcházeto a byly vytvo eny podmíŇy pro sociální smír a soudržnost
v duchu naProsté rovnosti vŠech obČanri p ed zákonem, jak co se tyče práv, tak také povinností.

Se srdečnym pozdravem


