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Národní knihovna ČR prodala objekt bývalého kostela sv. Michala
Ministerstvo kultury ČR dnes definitivně schválilo návrh kupní smlouvy, kterou Národní
knihovna ČR prodává objekt bývalého kostela sv. Michala z majetku Národní knihovny ČR jeho
současnému nájemci (Michal Praha, spol. s r.o.). Ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek požádal
ministerstvo o souhlas s prodejem kostela v dubnu 2005. Díky této transakci nyní NK získá 46 milionů
Kč na rekonstrukci části Klementina – dokončení oprav střech a vnějšího pláště a provedení
rekonstrukce traktu do Karlovy ulice, který byl několik posledních let pro havarijní stav objektu zcela
uzavřen. Platnost kupní smlouvy ještě musí potvrdit zápis do katastru nemovitostí.
Kostel sv. Michala, přesněji ovšem kostel svatého Michaela Archanděla, je poprvé zmiňován
jako farní v roce 1311. Církevním účelům sloužil do roku 1786, kdy byl zrušen přilehlý klášter. O tři
roky později byl areál kostela a kláštera prodán za 2150 zlatých. V kostele a přilehlých stavbách se
nejprve usadila manufaktura, později zde byly sklady oleje a v druhé polovině XX. století sklady
Velkoobchodu průmyslovým zbožím. Uživatelé postupně radikálně proměnili vnitřními přestavbami
interiér - už v 18. a 19. století objekt rozdělili horizontálně na čtyřpodlažní; pro potřebu skladišť
vestavěli ocelové schodiště, nákladní výtah a téměř úplně zničili zbylou výzdobu. Národní knihovna
(resp. Státní knihovna ČSR) získala značně zchátralý areál do své správy v roce 1984 a podle
původních záměrů zde měla vybudovat depozitář knih. Záhy se však zjistilo, že jde o stavbu, jež je
k zamýšleným účelům zcela nevhodná. V roce 1990 pak chátrání kostela urychlil požár, který zničil
krovy a způsobil propadnutí stropu.
Na základě usnesení vlády ČR se Národní knihovna v říjnu 1993 pokusila objekt prodat v
dražbě s vyvolávací cenou 19 milionů korun. Po jejím neúspěchu zvolilo vedení NK variantu
dlouhodobého pronájmu. Podle smlouvy uzavřené dne 1. 6. 1994 měl nájemce uhradit rekonstrukci
objektu a investici si odbydlet; nájem byl sjednán na dobu třiceti let od kolaudace, tedy do roku 2029.
Navrhnout prodej objektu bývalého kostela sv. Michala se Národní knihovna rozhodla po
analýze různých variant, mezi nimiž bylo i odstoupení od uzavřené nájemní smlouvy, nebo naopak její
dodržení. „Kdybychom chtěli najít jiné řešení, než je prodej současnému nájemci, tak bychom museli
buď čekat do roku 2029, nebo od nájemní smlouvy jednostranně odstoupit. A v takovém případě by
Česká republika byla povinna uhradit nájemci rozdíl mezi odbydlenou a neodbydlenou investicí, který
stále ještě představuje téměř 300 milionů korun,“ vysvětluje Vlastimil Ježek. Podle úředního odhadu
z března letošního roku přitom současná cena objektu po rekonstrukci nedosahuje ani 180 milionů
korun.

Mezi zvažovanými variantami se neukázala jako ideální ani možnost, že by Národní knihovna
ponechala třicetiletou nájemní smlouvu v platnosti. „Pro areál Klementina potřebujeme peníze hned a ne
až za čtvrt století,“ zdůrazňuje Vlastimil Ježek. „Jednoduchou logikou a kombinacemi racionálních úvah
jsem tedy dospěl k jedinému řešení: odprodat objekt současnému nájemci, bez jehož soukromé investice
by dnes objekt již pravděpodobně ani nestál. Navrhoval cenu 42 milionů a tu jsme jednáním zvýšili na
46 milionů. Když připočítáme to, co už zaplatil na nájemném, dojdeme k celkové částce 74 milionů
korun. A to se mi zdá v porovnání s vyvolávací cenou původně vyhlášené dražby (19 milionů Kč) jako
velmi dobrý výsledek.“

Při rozhodování o prodeji objektu byl klíčový fakt, že sama Národní knihovna ani jiný subjekt
státní správy neměly pro tento objekt využití. V rámci zákonného postupu prohlásil kostel za stavbu pro
Národní knihovnu nepotřebnou. Ta ho zároveň přednostně nabídla desítkám dalších státních institucí,
žádná z nich o něj zájem neprojevila.
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