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Tiskové prohlášení 
 

 
Naše společnost R.Hero reality, s.r.o., provozuje ubytovnu na 
ulici Markéty Kuncové 2, v Brně – Židenicích, která 
v minulosti sloužila jako ubytovna pro zaměstnance společnosti 
Zbrojovka Brno, a.s. a to zejména pro ty zaměstnance, kteří 
neměli v městě Brně vlastní bytové zázemí. Naším hlavním 
podnikatelským záměrem je, v souladu s dřívějším využitím 
nemovitosti, poskytování krátkodobého ubytování pro pracovníky 
a dělníky, kteří do města Brna přijíždějí za prací. Za tímto 
účelem uzavíráme s našimi klienty smlouvu o nájmu obytných 
místností na dobu určitou podle §717, zák. 40/1964 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Za tímto účelem, jsou i jednotlivé 
obytné buňky v nemovitosti na Markéty Kuncové 2 rozvrženy a 
vybaveny. 
Každá buňka má dvě obytné místnosti. Jednu s jedním lůžkem a 
druhou, ve které jsou lůžka dvě až tři. Každá z těchto buněk 
má vlastní sociální zařízení, které se skládá z WC a koupelny, 
ve které je buď vana, nebo nový sprchový kout, to znamená, že 
na každá tři až čtyři lůžka připadá jedno kompletně vybavené 
sociální zařízení. 
V současné době dále dochází k rozsáhlé rekonstrukci koupelen 
a vodovodních – kanalizačních stupaček, k výměně již 
zmiňovaných starších van, za naprosto nové sprchové kouty, aby 
účelnost a vybavení jednotlivých obytných místností přesně 
splňovala parametry pro ubytování osob na dobu určitou. 
Přičemž celkové náklady na rekonstrukci dosahují částky cca 2 
miliony korun. 
Z výše popsaných skutečností je doufám naprosto zřejmé, za 
jakým účelem byla nemovitost na ulici Markéty Kuncové 2 
vybudována a k jakému účelu chce naše společnost tuto 
nemovitost, v rámci své podnikatelské činnosti, především 
provozovat. 
 
Naše společnost tedy nepůsobí v oblasti ubytování osob bez 
přístřeší, ani v žádné jiné sociálně - charitativní oblasti, i 
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když i tato činnost je jistě potřebná. V žádném případě nemáme 
žádný smluvně právní vztah ani k Magistrátu města Brna, ani 
k žádnému úřadu městské části. Naše společnost je klasickým 
podnikatelským subjektem a nájemné od našich klientů vybírá 
sama. Naši klienti přicházejí a odcházejí přesně v duchu 
uzavřených smluv, právní vztah na nájem obytné místnost tím 
pádem končí s ukončením doby, na kterou byl nájem sjednám - 
zaplacen. Nikdo tedy žádného z našich klientů nevyhazuje, buď 
užívání místnosti zanikne, nebo je ukončeno dohodou. 
Nedostáváme tedy žádné prostředky ani od Magistrátu města 
Brna, ani od žádného sociálního odboru úřadu městské části. 
Z čehož jasně plyne, že není naším podnikatelským záměrem, ani 
naším zájmem poskytovat sociální ubytování. 
 
Od počátku naší podnikatelské činnosti se však setkáváme 
s prosbami pracovníků sociální odborů jednotlivých městských 
částí (Magistrátu města Brna), kteří nás žádají o zajištění 
dočasného ubytování sociálně slabých osob bez přístřeší, 
nejčastěji rodin s více nezaopatřenými dětmi, a to do doby, 
než se těmto rodinám podaří si nelézt adekvátní ubytování, 
případně do doby, než jim takové ubytování zajistí obec. 
Některé rodiny u nás však bydlí již déle jak jeden rok. 
Netušíme, jak dlouho trvá zajistit ubytování sociálně slabým 
rodinám bez přístřeší, ani to jak se tyto rodiny ocitly bez 
řádného ubytování. Jisté je, že v současné době je na naší 
ubytovně takových rodin s nezaopatřenými dětmi ubytováno 
značné množství, a počet dětí se již blíží stovce. 
Naše společnost se sice snaží všemi svými dostupnými 
prostředky zpříjemnit těmto osobám pobyt v naší ubytovně. 
Vychází těmto rodinám vstříc při žádostech o poskytování 
dokladů o ubytování (smluv) pro účely výplat sociálních dávek 
a radí jim s vyplňování formulářů, nutných pro přiznání těchto 
dávek. Naši pracovníci se snaží pozitivně působit na rodiče 
nezaopatřených dětí i na děti samotné v tom směru, aby děti 
nezanedbávaly povinnou školní docházku. Ve spolupráci 
s různými neziskovými organizacemi se snažíme pomoci i při 
vyplnění volného času dětí, ale už vzhledem k záměru pro 
využití celé nemovitosti při její stavbě a vzhledem k tomu, že 
naše společnost je obchodní a nikoli nezisková, je takřka 
nemožné tyto rodiny u nás z dlouhodobého hlediska ubytovávat a 
poskytovat jim, pro ně tolik potřebné, sociální zázemí.  
Za toto se nám děti rodičů, kteří se o ně z nejrůznějších 
příčin nechtějí nebo nemohou starat, odvděčují tím, že 
ubytovnu devastují, ničí náš majetek, případně ho v krajním 
případě i rozkrádají. 
V poslední době naše společnost zaregistrovala mediální útoky 
směřované proti ubytovacím našim službám a to ze strany deníku 
MF Dnes, moderátorů diskuze na internetovém serveru Romea.cz a 
dokonce prostřednictvím tisku i pracovníků Magistrátu města 
Brna. 
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Nesmírně se nás dotkla slova citovaná v deníku MF Dnes, která 
nás vykreslila jako osoby přiživující se na sociální tísni 
některých našich spoluobčanů, když o nás hovoří jako o 
osobách, které snad z nějaké osobní msty vyhazují sociálně 
slabé občany: 

„... z ubytovny v ulici Markéty Kuncové v brněnské městské části Židenice je totiž správkyně tento týden vyhodila. 
“ (MF Dnes, regionální příloha 12.12.2007) 

A důvod? Reportáž MF DNES o tom, do jaké bídy upadají a v jakých podmínkách žijí Romové v „poslední štaci“ - 
soukromé ubytovně ...“ (MF Dnes, regionální příloha 12.12.2007) 

„ ... Přesto správkyně Pavla Hrdinová hned v pondělí vyhodila jednu rodinu - žena s devítiletým synem se musela 
vystěhovat do několika hodin. Druhá rodina - matka se čtyřmi dětmi včetně kojence -má ultimatum do soboty.“ 
(MF Dnes, regionální příloha 12.12.2007) 

Dále jsme deníkem MF Dnes s odvoláním na sdělení JUDr. 
Tesařové, pracovnice Magistrátu města Brna, osočování z toho, 
že snad naše klienty okrádáme, porušujeme listinu základních 
práv a svobod, ve vztahu k našim klientům porušujeme listovní 
tajemství nebo snad, že cenu za ubytování stanovujeme 
nestandardním způsobem v závislosti na příjmech našich 
klientů: 

„Obyvatelé jsou něco jako rukojmí. Poštovní schránky jsou neoznačené a v dezolátním stavu. Složenku se 
sociálními dávkami proto přebírá správkyně domu. „Podle toho, kolik kdo bere, vyměřuje nájemné,“ vysvětlují 
pracovnice magistrátu. ...“ (MF Dnes, regionální příloha 08.12.2007) 

„V domě se evidentně porušují lidská práva.“ (MF Dnes, regionální příloha 08.12.2007) 

. ...“ „Podle toho, kolik kdo bere, vyměřuje nájemné,“ vysvětlují pracovnice magistrátu. ...“ (MF Dnes, regionální 
příloha 08.12.2007) 

. ...“ A zařízení toho využívají. Vysokým nájmem. „Lidé jsou bezmocní,“ poznamenala Tesařová.“ (MF Dnes, 
regionální příloha 08.12.2007) 

Na internetovém serveru ROMEA.CZ jsme zase osočování 
moderátorem diskusního fóra ze zneužívání sociální tísně 
některých osob za účel maximalizování svých zisků: 

Drobné upozornění pro čtenáře (ROMEA - 12. 12. 2007, 12:07:19) 
IP: xxx  
"…v Brně, které přijímá Romy." Zajímavé jakým způsobem se vydělává na sociálně slabých 
lidech.  ...“ 

Naše společnost musí souhlasit s jedinou myšlenkou, která se 
prolíná všemi útoky na naši společnost a to tou myšlenkou, se 
kterou se i my ztotožňujeme, že naše zařízení není určeno pro 
ubytování rodin s dětmi. 

Již delší dobu si uvědomujeme, že rodiny s malými dětmi 
potřebují určité sociální zázemí, které jim naše společnost 
v objektu na Markéty Kuncové 2 v Brně není schopna poskytnout. 
Předně je nezbytné, aby pro rodiny s dětmi bylo zajištěno 
takové sociální zázemí, ve kterém by děti řádně plnily školní 
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docházku, měly zajištěno kulturní vyžití jako například dětské 
hřiště v místě svého ubytování, aby tyto děti byly vedeny 
k řádnému soužití s ostatními spoluobčany tak, aby byly 
v dospělosti řádnými členy naší společnosti a ne aby z nich 
rostly děti ulice, jejich život se již od útlého dětství 
ubíral směrem, na jehož konci se stávají osobami bez 
zaměstnání, sociálního zázemí a dostávají do konfliktu se 
zákonem. 

Naše společnost se po dobu více jak roku snažila v tomto směru 
na rodiny s dětmi, které byly a mnohdy stále jsou našimi 
klienty, pozitivně působit, snažila se o spolupráci se 
sociálním odborem Magistrátu města Brna a neziskovými 
organizacemi, v oblasti zajišťování co nejlepších sociálních 
podmínek pro rodiny s dětmi. Měla i v úmyslu pro účely využití 
volného času dětí vyklidit a dále bezplatně poskytnout 
neziskovým organizacím místnost, která se nachází v objektu 
ubytovny a která by mohla sloužit jako klubovna pro děti. 

Za všechny tyto naše aktivity se na nás však snáší pouze 
kritika a naše společnost je v médiích vykreslována jako 
společnost zneužívající sociální tíže našich spoluobčanů. 

Jelikož chce naše společnost do budoucna eliminovat vznik 
negativních ohlasů ze strany médií a třetích osob na svoje 
podnikatelské aktivity a jelikož sami cítíme, že jistě 
existuje zařízení, které se o rodiny s dětmi postará lépe než 
my, protože nám již docházejí síly a prostředky na zajištění 
plného zapojení rodin s dětmi na naší společnosti, rozhodla se 
naše společnost, že: 

 

S účinností od 01.02.2008 nebude již dále 
ubytovávat osoby mladší 18 let. Nebude 
tedy ani od 01.02.2008 uzavírat nájemní 
smlouvy s rodinami s dětmi mladšími 18 
let a dále nebude od tohoto data 
prodlužovat rodinám s dětmi mladšími 18 
let smlouvy stávající. 
 
 
 

         Pavla Hrdinová 
          Jednatelka společnosti 
       R.Hero reality s.r.o. 


