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Z Bosche má být nekuřácká firma, odbory nesouhlasí

Odboráři z Týnce nad Sázavou jsou na JAWU hrdí

Českobudějovická strojírenská firma Robert Bosch, součást stejnojmenného německého koncernu, se má stát neku-
řáckou firmou. Odbory jsou proti. Vadí jim, že by tím došlo k hrubému pošlapání osobnostních práv části zaměstnanců.

Motocykly z továrny JAWA v Týnci nad Sázavou jsou jedinečným fenoménem českého průmyslu. Jejich věhlas překonal 
hranice naší republiky a v těžké konkurenci se dokázaly prosadit i v zahraničí. Stačí zmínit například jejich úspěšnou 
výrobu v Indii. Není se co divit, hlavní devízou JAWY byla vždy jednoduchost, spolehlivost a nadčasový design. Součas-
ný retro trend nahrává historicky prověřeným strojům a krásné „Kývačky“ a „Péráci“ z JAWY v moderní úpravě znovu 
dobývají český trh a zájem projevují i motorkáři z dalších evropských zemí. Dobře si vedou i nové modely. Není divu, 
že zaměstnanci firmy jsou na své výrobky hrdí. V prostředí prosperující firmy se dá očekávat, že vztahy managementu  
a zaměstnanců jsou na dobré úrovni. To potvrzují jak zástupci místních odborů, tak vedení. 

„V žádném případě nezpochybňujeme 
škodlivost kouření pro zdraví člověka, 
hájíme pouze zásadní a nezadatelné prá-
vo každého občana, a tím je osobní svo-
boda. Odbory hájí a budou hájit práva 
zaměstnanců, ať se to někomu líbí, nebo 

nelíbí. A svoboda rozhodování k tomu 
patří. Každý by se měl sám rozhodnout, 
jak se svým zdravím naloží,“ uvedl před-
seda ZO Odborového svazu KOVO při 
společnosti Robert Bosch České Budějo-
vice Stanislav Jindra, sám nekuřák.

Podle zmocněnce Krajského sdružení 
Odborového svazu KOVO Jihočeské-
ho kraje Jana Janouška mají odboráři 
u Bosche plnou podporu svých sva-
zových kolegů. „Co jiného je vyhlášení 

„S vedením podniku vycházíme velmi 
dobře. Naše vztahy jsou založeny na 
respektu a věcné komunikaci. Klademe 
důraz na vzájemnou informovanost 
mezi managementem a odbory, proto 
pravidelně zveme jednatele společnos-
ti na zasedání výboru a členské schůze  
ZO OS KOVO. Aktuální informace od 
zástupců firmy, kteří nás seznamují  
s finanční a výrobní situací a s plány do 
budoucna, nám umožňují vést efektiv-
ní kolektivní vyjednávání,“ zdůrazňuje 
oboustrannou snahu o dobrý sociál-
ní dialog ve firmě Martin Niesner, člen 
výboru ZO OS KOVO JAWA Moto. 
Týnečtí kováci fungují v současnosti 
bez předsedy. Zdeněk Šandera, který 
vedl místní ZO do června a jehož pod-
pis stojí pod kolektivní smlouvou na 
rok 2021, odešel do důchodu a místo 
předsedy je prozatím neobsazeno. Za 
odbory v JAWĚ vystupuje člen výboru ZO 
Martin Niesner, který zároveň odpovídá 
za BOZP. Týneckou ZO vede předseda 
Koordinační rady ZO OS KOVO JAWA 
Moto a předseda ZO OS KOVO při a.s. 
Jihostroj, Bc. Jiří Řihout. Jeho zkušenosti 
s vedením základky ve společnosti Jiho-
stroj, a.s., ve Velešíně, pod kterou JAWA 
spadá, jsou pro odboráře přínosem. 

Jiří Řihout rovněž působí jako zástupce  
v Krajském sdružení pro Jihočeský kraj. 
Podle něho se s managementem JAWY 
daří vést dlouhodobě kvalitní sociál-
ní dialog. Odpovídají tomu i výsledky 
kolektivního vyjednávání. „Vyjednávání 
zahajujeme vždy koncem října před-
ložením návrhu kolektivní smlouvy na 
další období. KS v JAWĚ Moto je uzavírá-
na na kalendářní rok. Ta poslední garan-
tuje od 1. ledna 2021 každému zaměst-
nanci solidní mzdový růst. Pro tento rok 
se jedná o čtyři procenta, minimálně 
však 99 korun na hodinu. V uplynulém 

období 2018–2021 bylo ve společnosti 
JAWA Moto dohodnuto celkové zvýšení 
základních mezd zaměstnanců mini-
málně o 22 procent s tím, že minimální 
základní mzda (1. tarifní stupeň) se ve 
stejném období zvýšila minimálně o 20 
korun na hodinu,“ upřesňuje předseda 
koordinační rady.
Jednatel a výkonný ředitel společnosti 
JAWA Moto, spol. s r. o., František Hruš-
ka dobrou spolupráci s odbory potvrzu-
je. Navzdory problémům, které přináší 
covidová pandemie, vidí budoucnost 
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JAWA v Týnci nad Sázavou zaměstnává zhruba osmdesát lidí.  FOTO: Archiv JAWA
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firmy nekuřáckou, než jednostranné  
a svévolné rozhodnutí o zákazu kouření  
v podniku bez opory v zákonech. Žád-
ný zaměstnavatel nemá právo svým 
zaměstnancům zakazovat cokoli, co jim 
coby svobodným občanům nezakazuje 
zákon. Takové opatření by se mohlo stát 
nebezpečným precedentem k dalším 
zákazům a nařízením,“ zdůraznil Janou-
šek, rovněž nekuřák. Předseda místních 
odborů Jindra se domnívá, že nápad 
zakázat kouření se v managementu 
firmy zrodil pravděpodobně letos na 
jaře, kdy zaměstnanci zhruba tři měsíce 
nevyužívali vyhrazené prostory ke kou-
ření kvůli omezení kontaktů v souvislosti  
s koronavirovou pandemií. Následně 
byla zahájena kampaň na odvykání kou-
ření s tím, že od 1. ledna příštího roku 
bude českobudějovický Robert Bosch 
zcela nekuřácký.
„V každé firmě je mnohem víc problémů 
negativně ovlivňujících zdraví zaměst-
nanců. Ty ohrožuje nejen kouření  
o přestávkách, ale také práce ve vnuce-
ném tempu, noční směny, jednostranné 
zátěže horních končetin a podobně,“ 
připomněl Jindra. Odborářům mimo 
jiné vadí, že už vlastní proces odvykání 

kouření vnáší nerovnost mezi zaměst-
nance. Zatímco kuřáci získají odvykací 
benefity, nekuřáci vyjdou naprázdno.

Odbory požadují šest procent do
mezd navíc

Kováci z Bosche uspořádali spolu s kole-
gy z odborové organizace OS UNIOS  
k této otázce anketu mezi zaměstnanci. 
Pro zachování kuřáckých míst se vyslovi-
la zhruba třetina z nich. Svůj podpis při-
pojila i řada nekuřáků. „Zaměstnavatele 
jsme s výsledky ankety seznámili, ale 
zatím bez odezvy,“ poznamenal Stani-
slav Jindra. 
Počátkem října začíná u Bosche kolektiv-
ní vyjednávání. I když klíčovým tématem 
budou samozřejmě mzdy, jeho průběh 
podle Jindry nepochybně ovlivní i otázka 
kouření. „Vstřícnost, především výrob-
ní části zaměstnanců, k nepopulárním 
opatřením, jako jsou například konta 
pracovní doby, se bude odvíjet od plá-
nu firmy stát se nekuřáckou firmou. To 
může pro vedení firmy představovat vel-
ký problém k dosažení dohody. Zákla-
dem našich požadavků, s nimiž jdeme 
do kolektivního vyjednávání, je nepod-
kročitelné minimum navýšení tarifních 

mezd o inflaci plus reálné navýšení 
mezd. Samotné navýšení mezd o inflaci 
je totiž jen dorovnání reálné mzdy, niko-
li zvýšení mezd. Českomoravská kon-
federace odborových svazů (ČMKOS) 
navrhuje začínat na šesti procentech. 
Samozřejmostí bude i požadavek na 
navýšení benefitů v kapitolách přísluš-
nosti k firmě, odstupném, důchodovém 
připojištění, příplatcích za práci ve více-
směnných režimech a hospodářském 
výsledku,“ konstatoval Jindra. (pp)
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Kováky v Robert Bosch vede Stanislav Jindra 
(druhý zleva).  FOTO: RP ČB

O pomoci ve Stebně rozhodli kováci z Nejdku hned
Silné životní příběhy se odehrávají často bez povšimnutí médií. Třeba i v malé komunitě, kde lidé bez okázalosti a pu-
blicity pomohou svým bližním v nejhorší situaci. Rodina Ratiborských ze Stebna u Kryr na Lounsku jeden z takových 
příběhů prožila. Ve čtvrtek 24. června, ve stejný den, kdy tornádo ničilo domy na jižní Moravě, se Stebnem prohnala 
silná vichřice, jev meteorology zvaný downburst. Manželé Tomáš a Květa Ratiborští přišli během pár okamžiků doslova 
o střechu nad hlavou. Živel poničil jejich rodinný dům a zahradu k nepoznání. Fatální okamžik je uvrhl do zoufalé situa-
ce. Odboráři ze Základní organizace OS KOVO WITTE CZ se rozhodli podpořit rodinu Ratiborských částkou 30 000 korun.

Dcera Ester Ratiborská popisuje zdrcu-
jící zážitek. „Všude se válely spadlé stro-
my a hromady krup, cihly, střešní tašky, 
ale i celé střechy, části domů nebo tře-
ba sloupy elektrického vedení. Tátův 
milovaný dům, který si s manželkou  
i v důchodu stále zvelebovali, byl v tros-
kách. Naprosto v troskách.“
Podle předsedy Základní organizace 
OS KOVO WITTE CZ Milana Scheera byl 
pohled na zpustošenou obec depri-
mující. „Po katastrofě jsem projížděl 
Stebnem a viděl tu spoušť. Republikou 
zrovna otřásla zpráva, že jižní Moravu 
zpustošilo tornádo. Následující dny se 
pořádaly sbírky na pomoc jeho obětem. 
Ve stínu hrůz na jižní Moravě zpráva  
o Stebně zapadla. Nikdo z rodiny Rati-
borských nepatřil do naší ZO, přesto 
jsme odhlasovali, že jim pomůžeme, 
a z fondu ZO jsme jim darovali 30 000 

korun,“ uvedl. Pro kováky z Nejdku 
byli Ratiborští neznámí lidé. V jejich 

rozhodnutí rodině pomoci to nehrálo 
žádnou roli. (mia, red)

Předseda ZO OS KOVO WITTE CZ Milan Scheer (vpravo) předal finanční pomoc 30 000 korun Tomáši 
Ratiborskému. FOTO:  Milan Scheer



Aktuálně�| 11.�října�|�KOVÁK�číslo�18/2021�| 3

JAWY optimisticky. „Témata, v nichž se 
postoje vedení firmy a odborů zásad-
ně odlišují, neexistují. Podle v současné 
době zpracovávaného výhledu na obdo-
bí cca pěti následujících let lze před-
pokládat postupné zvyšování výroby  
a prodeje motocyklů spojené s náborem 
nových zaměstnanců,“ uvádí příznivou 
předpověď pro zaměstnance a fanoušky 
motocyklů.

Nalézání shody je mottem odborové 
práce

JAWA v současné době zaměstnává 
zhruba osmdesát lidí. V OS KOVO jich je 
sdruženo patnáct. Počet členů se za čtyři 
roky snížil o padesát procent. Jejich úby-
tek je zapříčiněn především odchodem 
do důchodu. Získat nové zájemce není 
jednoduché. Za uplynulé čtyřleté obdo-
bí místní kováci pár členů přijali, statisti-
ku to příliš nezvedlo. I tak se jim ale daří 
sjednávat kvalitní kolektivní smlouvy 
ve prospěch všech zaměstnanců. Po- 
dle Jiřího Řihouta je důležité udržet růst 
mezd. „Stejně jako je to v jiných odbo-
rových organizacích, je naším zásad-
ním požadavkem každoroční dynamic-
ký mzdový růst. Prioritou je navíc růst 
základních (tarifních), tzn. zaručených 
mezd každému zaměstnanci. Dlouho-
dobým cílem je dosáhnout v JAWĚ Moto 
takovou hodnotu průměrné mzdy, která 
je obvyklá v kovozpracujícím průmys-
lu ve Středočeském kraji,“ zdůrazňuje. 

Základ úspěšné činnosti odborů vidí  
v týmové práci. „O všech důležitých 
tématech jednáme a snažíme se formu-
lovat společný závěr, se kterým jdeme 
na jednání s vedením. Týká se to přede-
vším obsahu kolektivní smlouvy a jejího 
plnění. Bylo by špatné, aby se tři lidé 
(koordinační rada) nebo čtyři lidé (výbor 
ZO) nedokázali spolu domluvit. Osobně 
jsem přesvědčen, že hledání a nalézání 
shody je hlavním mottem odborové prá-
ce,“ dodává.

JAWA znovu dobývá české silnice

Historie značky JAWA sahá do dvacátých 
let minulého století. Jedná se o nejstarší 
dosud existující československou firmu 
na výrobu motocyklů. Založena byla  
v roce 1922 českým konstruktérem, 
vynálezcem a průmyslníkem Františkem 
Janečkem. Původním zaměřením zbro-
jovka se od roku 1929 věnovala výrobě 
motocyklů i automobilů. Dnes je značka 
JAWA neodmyslitelně spjata především 
s motocykly. Od doby svého založení jich 
vyrobila téměř 3,5 milionu. „Kývačka“, 
„Panelka“ nebo „Pérák“, to jsou pojmy, 
při nichž se pamětníkům vybaví ikony 
českých silnic. Sportovně založení moto-
risté nedají dopustit na JAWU 500 OHC  
z poloviny padesátých let. Její sběratel-
ská cena každým rokem stoupá. Histo-
rické „mašiny“ jsou součástí expozice 
firemního muzea. Sbírka je však neve-
řejná a své skvosty otevírá veřejnosti 

pouze při významných výročích firmy. 
Na nové stroje reaguje český trh se 
zájmem. Podle ředitele Františka Hruš-
ky je zatím nejúspěšnějším modelem 
JAWA 300 CL. Jeho design byl inspirován 
právě érou slavných „Kývaček“ z počát-
ku 50. let. Jedná se ovšem o moderní 
stroj, jehož srdce tvoří moderní pohon-
ná jednotka s rozvodem DOHC a šesti-
stupňovou převodovkou. „JAWA pro-
dává své motocykly převážně v Česku, 
z výraznějších odběratelů v zahraničí 
lze jmenovat Slovensko. Naším cílem 
je proniknout výrazněji i do ostatních 
zemí v Evropě, kde současný prodej 
činí přibližně desítky motocyklů ročně.  
V současné době JAWA vyrábí a prodá-
vá cca sedm základních verzí motocyklů  
v kubaturách od 300 ccm do 500 ccm. 
Jedná se o tradiční dvouválcové JAWY 
350 s dvoutaktním motorem, dále dva 
typy motocyklů JAWA 350 OHC, vyrá-
běné ve spolupráci s asijskou firmou, 
motocykly JAWA 300 CL a JAWA 350 
CL Pérák vyráběné na základě licenční 
smlouvy v Indii a v neposlední řadě dva 
typy motocyklů RVM 500 by JAWA vyrá-
běné ve spolupráci s naším obchodním 
partnerem z Argentiny. Nejúspěšněj-
ším modelem se v současné době jeví 
motocykl JAWA 300 CL vyráběný v Indii,“ 
upřesňuje ředitel František Hruška.

Přísná covidová opatření se nevyhnula 
ani týneckému závodu. Vedení podniku 
i zástupci odborů se shodují na tom, že 
v JAWĚ věnovali maximální pozornost 
zamezení šíření viru. Několik málo pozi-
tivně testovaných výrobu neohrozilo. 
Jiná situace nastala v dodávkách dílů  
a komponentů dovážených ze zahra-
ničí, zejména z Asie. Zde stále dochází  
k výpadkům. Odstávky by mohly zaměst-
nance bez kompenzace mezd ohrozit.  
„V minulém období byly hlavním téma-
tem dodávky a expedice motocyklů. 
To souviselo především s nepříznivou 
epidemiologickou situací v celém svě-
tě. Proto byla uzavřena dohoda o tzv. 
,odstávce‘ s náhradou mzdy ve výši 80 
procent průměrného výdělku,“ zdůraz-
ňuje význam vyjednávání mezi odbory 
a managementem předseda Koordinač-
ní rady ZO OS KOVO Jawa Moto, Bc. Jiří  
Řihout. (mia)

Za odbory v JAWĚ vystupuje Martin Niesner.
 FOTO: Martin Niesner

JAWA 300 CL je úspěšná klasika.
 FOTO: Archiv JAWA

Bc. Jiří Řihout zastupuje mimo JAWY i zaměst-
nance dalších firem. FOTO: extrunet
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JAWA chystá pro český trh úchvatného „Péráka“. Srdce motorkářů buší nedočkavostí.
 FOTO: Lukáš Volšický (se svolením autora)
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Na základě četných dotazů byla zřízena 
Technická podpora. Nejčastější otázky 
jsou postupně zařazovány do tzv. Tech-
nické podpory (3) ( https://clen.oskovo.
cz/technicka-podpora), aby pomohly 
i jiným uživatelům. Technická podpo-
ra je dostupná i bez přihlášení a každý 
uživatel v ní nalezne potřebné informa-
ce k fungování webu a také, jak správně 
čerpat výhody v rámci Benefi tní nabíd-
ky OS KOVO. Benefi ty lze třídit i podle 
regionu a tím si usnadnit výběr (2).  
Objeví-li se zcela nový, nebo zásad-
ně měnící se benefi t, jsou registro-
vaní uživatelé informováni v podobě 
Newsletteru, a tak nikomu neuniknou 
změny a novinky. Newsletter je roze-
sílán z e-mailu trewis@trewis.onli-
ne. Zároveň je dobré sledovat v pra-
vé části po přihlášení nabídku Právě 

aktualizováno (4), kde jsou na prvních 
místech v seznamu uvedené právě 
doplněné nebo aktualizované nabídky.
Stále mnoho členů ještě není registro-
váno do benefi tního portálu. Proč nevy-
užít zajímavých nabídek, které mnoh-
dy i velice šetří naši peněženku. Stačí 
pouze jediné. Nahlásit svůj e-mail do 
přihlášky ve vaší základní organiza-
ci, následně pak obdržíte aktivační 
e-mail s přístupovými údaji, který je 
zaslán z e-mailu benefi t@oskovo.cz. 
V některých případech je možné, že 
tento aktivační e-mail může být pře-
sunut do složky Nevyžádaná pošta 
(SPAM), sledujte proto i tyto složky. 
Pak již nebrání nic tomu, abyste mohli 
využít členství NAPLNO.  
 Josef Kůta

Členství v OS KOVO naplno
Na fi rmy z Plzeňského kraje dodávající díly do aut zatím nedopadá plánovaný přechod na výrobu aut na elektřinu. 
Většinou vyrábějí komponenty, jež využívají všechny druhy osobních i nákladních vozů, tedy sedačky, čalounění, 
textilní obložení, kabelové svazky, části převodovek, plastové a gumové díly. Zatím nepředpokládají, že by omezo-
valy výrobu či propouštěly. Spíše by potřebovaly přijímat lidi, protože jim je přetahují například strojírny. Zejména 
výrobce kolejových vozidel Škoda Transportation, který má hodně zakázek a nabírá stovky lidí. Pro média to uvedl 
Ing. Ivo Kužel, vedoucí Regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO pro Plzeňský a Karlovarský kraj, pod něž 
spadá řada fi rem z oboru automotive.

„Přechod na elektromobilitu je znát 
tím, že přibývají zakázky z této oblasti, 
ale celkový pokles výroby není. Pořád 
je v automotivu málo lidí,“ uvedl. Po-
dle Kužela jsou teď největší problémy 
s odstávkami v oboru kvůli světovému 
nedostatku čipů. Mikročipy jsou základ-
ní komponenty nejen pro výrobce 
vozidel. Jejich nedostatek, který podle 
odborníků možná přetrvá do příštího 
roku, vedl ke snížení celoročního výhle-
du výroby největších automobilek svě-
ta. V ČR má kvůli tomu problémy Škoda 
Auto i další výrobci.
„Elektromobily mají hlavně jiný motor 
a podvozek, ale v našem regionu se 
dělají díly pro všechny typy vozů. Výro-
ba fi rem nebude touto zásadní změ-
nou zas tolik ovlivněna,“ uvedl vedou-
cí RP Ivo Kužel. Podle něj v kraji nikdo 
nekompletuje například celý motor, což 

by mohlo mít dopad na zaměstnanost.
„Automotive se snaží lidi udržet,“ řekl. 
Podle něj není průměrný plat v oboru 
příliš vysoký. Hodně to bylo ovlivněné 
loňskými odstávkami kvůli pandemii 
koronaviru. „Takže ty průměrné výděl-
ky šly dolů. Pokud by nebyl covid, tak 
by mzdy už byly jinde. Navíc letos ros-
te infl ace, 4,1 za srpen je strašné číslo,“ 
uvedl. To má podle něj za následek, 
že požadavky odborů na mzdový růst 
budou vyšší, než se původně předpo-
kládalo. Jednání o kolektivních smlou-
vách začínají. Podle informací ČTK bude 
požadovaný nárůst mezd až do deseti 
procent.
„Průměr je na 38 000 korun měsíčně, 
ale my máme aktuálně kolem 34 000, 
ale v rámci celého kraje. Automotive je 
níž, od 30 000 do 32 000 korun. Navíc je 
to fyzicky náročnější práce,“ řekl Kužel. 

Pokles výdělků mohl za odchody lidí 
z oboru, protože hledali fi nančně atrak-
tivnější místa. „Fabriky začínají hod-
ně přetahovat. Teď je silný vliv Škody 
Transportation, která přetahuje lidi 
z okolí, zámečníky, elektrikáře a další 
specialisty. Shání kolem 300 lidí a určitě 
nabízejí slušnější výdělek než automo-
tive,“ uvedl. Podle něj na to musí okolní 
fi rmy reagovat.
Přechod k elektromobilitě řeší v Česku 
zejména ty fi rmy, které dodávají kom-
ponenty do automobilů se spalovacími 
motory. Evropská komise letos navrhla, 
aby nové vozy od roku 2035 nemohly 
produkovat emise oxidu uhličitého, což 
prodraží a prakticky znemožní jejich 
výrobu. V Česku se ročně vyrobí kolem 
1,2 milionu aut. Automobilový průmysl 
představuje třetinu tržeb celého zpra-
covatelského průmyslu.  (ČTK, red)

V automotivu přijímají lidi navzdory elektromobilitě
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Členství v OS KOVO naplno

Krátkodobé proná-
jmy bytů jsou pro 
okolní obyvatele vel-
mi nepříjemné. Od-
povědnost za nedo-

držování pořádku v domě či rušení 
ostatních obyvatel je věcí majitele bytu. 
Často jej však nelze zastihnout, pro-
tože nebydlí v místě. Nebo není ocho-
ten problém řešit. Navíc má majitel 
z těchto pronájmů velmi zajímavé pení-
ze. Takže si to nechce se svými pod-
nájemníky rozházet, naopak mu jde 
o dobré vztahy a spíše dělá všechno 
pro to, aby se vrátili nebo ho doporučili 
svým známým.
Pokud tento problém není upraven 
v domovním řádu, je ještě horší se kli-
du domoci. Majitel má možnost nepo-
slušného podnájemce vyprovodit poté, 
co mu domluví a poučí ho o smluvní 
pokutě za porušování domovního řádu. 
Převažuje však názor, že by s poplatky 
a smluvními pokutami museli souhlasit 
vlastníci většiny bytů, což by muselo být 
uvedeno ve stanovách. 
Otázkou, na kterou není jednoznačná 
odpověď, je to, zda jsou smluvní pokuty 
obsažené ve stanovách vymahatelné. 
Ne všichni právníci mají stejný právní 
názor, bylo by tedy na rozhodnutí sou-
du, jak by konkrétní věc posoudil.
Jinou možností je obrátit se na přestup-
kovou komisi, podání by muselo být 
učiněno vůči majiteli (vlastníku) bytu, 
nikoli proti pronajímatelům. 
Je rovněž možné se obrátit na soud. 
V tomto případě doporučuji nejprve 
zaslat vlastníkovi bytu výzvu, aby sjed-
nal nápravu a respektoval práva ostat-
ních vlastníků či nájemců. Tuto výzvu 
je třeba nechat před jejím odesláním 
ověřit a uschovat ji včetně veškeré kore-
spondence jako důkaz o snaze řešit věc 
mimosoudně. Pokud nebude reagovat 
do vámi stanovené doby i přes upozor-
nění, že se obrátíte na soud, pak tak 
můžete učinit. Jedině soud může direk-
tivně takové jednání zakázat, ale je to 
na něm, jak rozhodne.
Aby soud rozhodl, je nezbytné podání 
žaloby v rámci sousedského práva. Je 
však třeba předložit důkazy, kterými 
podpoříte své tvrzení. Úspěšná může 
být žaloba, pokud prokážete, že hluk 

Krátkodobé pronájmy a hluk
Práva spotřebitele |�JUDr.�Zdeňka�Vejvalková,�specialistka�na�spotřebitelské�právo,�Brno

Bydleli jsme v klidném domě s příjemnými spolubydlícími. To se změnilo, když na našem poschodí 
začal majitel byt pronajímat turistům a cizincům. Tito lidé neberou ohled na nikoho. Když na ně 
zatlučeme, tak neotevřou. Jak se bránit?                                                                                           E. Z., Brno

 FOTO: Pixabay

způsobený turisty přesahuje míru při-
měřenou místním poměrům a zároveň 
podstatně omezuje ostatní obyvatele 
domu. Žalobu je třeba správně formu-
lovat, jinak bude zamítnuta. Proto je 
třeba sjednat advokátní pomoc. Vyhra-
jete-li spor, je možné, že soud rozhodne, 
aby vám protistrana uhradila soudní 
i advokátní náklady. Vše je však na úva-
ze soudu. Ten posuzuje, zda se strany 
snažily věc vyřešit mimosoudně. Jako 
důkaz poslouží právě předložení výzvy 
zaslané vlastníkovi bytu.
Důkazy mohou být různé, můžete sou-
du předložit videonahrávku či fotogra-
fi e. Taktéž lze předvolat svědky. Ale 
doporučuji, abyste s nimi předem pro-
jednali, zda o této věci budou svědčit 
u soudu. 
Předpokladem úspěšnosti žaloby je 
i to, že závadné chování se opaku-
je či je dlouhodobé. Proto je dobré 

mít zdokumentovaných více případů 
porušení pravidel domovního pořádku, 
hluku apod.
Jde-li o byt ve vlastnictví bytového 
družstva, má toto bytové družstvo 
navíc možnost krátkodobé pronájmy 
zcela zakázat, v krajním případě může 
dokonce rozhodnout o vyloučení člena 
z družstva pro porušování povinnos-
tí. U těchto bytů je tedy třeba se před 
soudním řešením obrátit na družstvo. 
U bytů v osobním vlastnictví může 
soud rozhodnout dle svého uvážení, jak 
se domnívá, že by bylo možné sjednat 
v domě pořádek. Pokud vlastník roz-
hodnutí soudu nerespektuje, má soud 
možnost přijmout další, tvrdší opat-
ření. 
Může nařídit i prodej bytu, ovšem 
vzhledem k závažnému zásahu do 
vlastnických práv musí jít o zcela výji-
mečný případ.

 FOTO: Pexels

V automotivu přijímají lidi navzdory elektromobilitě
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K vašim rozsáhlým dotazům uvádím  
v obecné rovině následující a dodávám, 
že podrobnosti k jednotlivým dotazům 
naleznete mimo jiné v již publikovaných 
odpovědích v některých minulých čís-
lech časopisu Kovák.
Pokud bude nájemní smlouva na dobu 
určitou, třeba na jeden rok, jak uvádíte, 
budete si hlídat, jak se v bytě nájemníci 
chovají, budou řádně a včas vše hradit, 
tak se dá problém včas zachytit.
Nájemní smlouva na dobu určitou 
končí uplynutím času, dohodou stran, 
výpovědí z vaší strany nebo ze strany 

nájemce jen v souladu s občanským 
zákoníkem, buď tzv. okamžitě, nebo 
ve tříměsíční výpovědní lhůtě (§ 2285–  
–2299 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění). V případě 
smlouvy na dobu určitou může prona-
jímatel uplatnit pouze důvody, které 
spočívají na straně nájemce (např. hru-
bé porušení povinností nájemce, trest-
ný čin proti pronajímateli) nebo z důvo-
du veřejného zájmu (např. rozhodnutí 
stavebního úřadu o odstranění stavby).
Výpovědní důvod musí být vždy uve-
den. Zároveň pronajímatel musí ve 

výpovědi nájemce poučit, že proti výpo-
vědi lze vznést námitky a obrátit se na 
soud. Jinak je výpověď neplatná.
Výpovědní lhůta je tříměsíční. Začíná 
běžet od prvního dne v měsíci, který 
následuje po měsíci, kdy došla nájemci.
Pronajímatel může dát nájemci oka-
mžitou výpověď, pokud nájemce zvlášť 
závažným způsobem poruší svou 
povinnost, která vyplývá z nájmu. Pro-
najímatel musí nejprve nájemce vyzvat, 
aby přestal s porušováním povinností, 
případně napravil protiprávní stav, kte-
rý vznikl.
Problém s vystěhováním nájemníků 
z důvodu sociální situace nájemní-
ka nebo z důvodu případné invalidity 
není v případě soudního sporu, kdy 
se nájemce dobrovolně nevystěhuje, 
soudem zohledňován. Povinnost pro-
najímatele zajistit v případě ukončení 
nájmu bytu náhradní bydlení byla zru-
šena.
Vyúčtování služeb od správcovské fir-
my SVJ musí být i nadále zasíláno na 
vaše jméno, protože jste člen společen-
ství, vlastník bytu. Pozor však na to, co 
můžete nájemci předepsat k úhradě. 
Rozhodně do vyúčtování služeb nájem-
ci nepatří fond oprav, pojištění domu 
apod. Výpověď z nájmu bytu nájemci 
můžete dát jen v souladu s občanským 
zákoníkem. Občanský zákoník nalezne-
te např. na www.zakonyprolidi.cz. 
Jakmile bude mít nájemce nájemní 
smlouvu, může se na základě této 

Na co si dát pozor při pronájmu bytu

Mám byt na Praze 8 v osobním vlastnictví. Byt je prázdný, já bydlím s rodinou jinde. Trvalé bydliště 
mám na Praze 8 (jen já, nikoliv moje rodina). Tj. za byt platím, ale je prázdný. Chci ho zachovat pro 
svoje děti a chci to mít bezstarostné a beznákladové. Do pronajímání za tržní nájemné se mi nechce 
z důvodu nutnosti podávání daňového přiznání a asi na to nejsem ani ten správný typ člověka. Bra-
tranec se svojí přítelkyní/družkou hledá dlouhodobé bydlení. Je malíř pokojů, jeho družka je neza-
městnaná, vedená na ÚP pro Prahu 4, pobírá údajně velké množství sociálních dávek vč. příspěvku 
na bydlení a pracovat nemůže kvůli nemocem, možná ani nechce. Časem by se mohlo stát, že bude 
invalidní. Oba mají z předešlých manželství syny (někteří už jsou dospělí) a nebydlí s nimi. Uvažuji 
o „půjčení bytu“ do užívání s tím, že veškeré náklady, které budou spojené s bydlením, službami 

apod., uhradí oni a já nebudu zatížena žádnými poplatky. Smlouvu bych chtěla sepsat jen s bratrancem (jeho družka 
je pro mne cizí osoba). Ona by mohla být např. jeho spolubydlící, jeho podnájemník. Jaký vztah si udělají mezi sebou, 
by už bylo na nich. Smlouvu bych chtěla na jeden rok s tím, že se bude prodlužovat dodatkem každý rok. Nemůžu mít 
jednou např. problém s vystěhováním nájemníků z důvodu sociální „nedostatečnosti“ nebo z důvodu příp. invalidity?  
Nemůžou si pak dělat např. nárok na zajištění náhradního bydlení? Vyúčtování služeb od správcovské firmy SVJ chodí 
na moje jméno. Bylo by stále na moje jméno s tím, že já bych jim to předložila k úhradě? Nebo se to přepíše přímo 
na uživatele bytu? Jak se dozvím prodlení s úhradou a je to pro mne důvodem pro okamžité vypovězení smlouvy?  
Můžou mít tyto osoby v bytě trvalý pobyt? Můžu jim např. náklady na pojištění bytu nebo sepsání smlouvy odbor-
níkem účtovat paušální měsíční částkou, kterou jednou ročně vyúčtujeme podle dokladů? Paní totiž tvrdí, že byt 
pojistit nepotřebuje, já jsem ale opačného názoru. Nezatíží mne „půjčení“ bytu např. daňovou nebo jinou povinností? 
Je něco, na co byste mě chtěla upozornit?   J. M., Kolín

 FOTO: Pexels

Bydlení  | JUDr.�Jitka�Kocianová,�poradkyně�Sdružení�nájemníků�ČR�

pokračování�na�str.�7
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Obrana proti výpovědi z nájmu

Kamerový záznam jako důkaz poškození

Vycházím z toho, že 
vám byla výpověď  
z nájmu bytu doru-
čena písemně na vaši 
adresu a že splňuje 

náležitosti dle občanského zákoníku. 
To znamená, že výpověď pronajímatele 
musí obsahovat:
• přesné vymezení výpovědního 

důvodu; (ve vašem případě nepla-
cení nájemného by muselo být 
přesně popsáno, co, kdy a kolik 
pronajímateli dlužíte, a muselo 

by se jednat o dlužné nájemné  
a náklady na služby za dobu ales-
poň tří měsíců);

• poučení o možnosti vznést proti 
výpovědi námitky;

• poučení o možnosti bránit se  
u soudu (navrhnout přezkoumání 
oprávněnosti výpovědi soudem).

Uvádíte, že pronajímatel s vámi neko-
munikuje, proto chcete-li se proti výpo-
vědi bránit a jsou na vaší straně okol-
nosti, které v doručené výpovědi nejsou 
pravdivé, pak se obraťte na příslušný 

soud (místní příslušnost okresního 
soudu je dána adresou nemovitosti) se 
žalobou na určení neplatnosti výpovědi 
z nájmu bytu. Musíte tak učinit do dvou 
měsíců od doručení výpovědi. Také 
musíte počítat s tím, že soudní řízení je 
časově, psychicky a finančně náročné.
Než se k žalobě odhodláte, doporučuji 
vám, jelikož sepsání žaloby není jed-
noduché, abyste celou záležitost kon-
zultoval s odborníky, např. přímo ve 
Sdružení nájemníků ČR nebo s advoká-
tem.

Kamerové záznamy jsou velký problém. 
V některých případech mohou sice 
sloužit jako důkaz, ale vždy je nutné 
posuzovat konkrétní případ.
Skutečně je pro vás důležité, abyste 
záznam viděl. Předpokládám, že podle 
toho, co zde uvádíte, bude na záznamu 
jen to, že jste dveřmi prošel, ale nebude 
tam, že jste něco poškodil.
Tímto byste se měl bránit. Popřípadě ať 
vám ukáží záznamy z předchozích dnů, 
zda by se tam nenašel škůdce.
Také ale mohlo dojít k tomu, že se bra-
no častým používáním dveří uvolnilo  
a v okamžiku samovolného zavření dve-
ří upadlo; to pak ale není vaše vina.
Pro náhradu škody vždy platí, že tu musí 
být příčinná souvislost. O vztah příčin-
né souvislosti se jedná, vznikla-li škoda 
následkem porušení právní povinnosti 

škůdce či právem kvalifikované okol-
nosti, tedy je-li jeho jednání a škoda ve 
vzájemném poměru příčiny a následku,  
a tudíž je-li doloženo, že nebýt proti-
právního úkonu (škodné události), ke 
škodě by nedošlo. Byla-li příčinou vzni-
ku škody jiná skutečnost, odpovědnost 

za škodu nenastává; příčinou škody 
může být jen ta okolnost, bez jejíž exis-
tence by škodný následek nevznikl. 
Pokud na záznamu z kamery nebude 
zcela jasný důkaz toho, že jste svým 
počínáním dveře poškodil vy, nemáte 
žádnou povinnost k náhradě škody.

Dlužím nájemné. V bytě bydlím sám. Dostal jsem výpověď z nájmu bytu a nevím, co mám dělat. 
Chtěl jsem se s pronajímatelem dohodnout, jak a kdy nájemné doplatím, ale neodpovídá mi.  
Poraďte.                                                                                      J. M., Sázava

Jsem člen a nájemce bytového družstva. Předseda družstva mi sdělil, že jsem poškodil brano (dveřní zavírač) na vcho-
dových dveřích, že je to patrno z kamerového záznamu, který mi ukáže. Ať se dostavím k náhradě škody. Nejsem si 
ničeho vědom, co mám dělat?                                                                                                                       P. K., Olbramovice

 FOTO: Pexels

nájemní smlouvy přihlásit k trvalému 
pobytu na adrese bytu. Můžete se však 
s nájemcem dohodnout i jinak, protože 
i pro příspěvek na bydlení je již rozho-
dující bydliště (tam, kde skutečně žada-
tel o příspěvek na bydlení bydlí), ne 
trvalý pobyt.
Pokud si jako pronajímatel pojistíte byt 

nebo si zadáte službu u advokáta, který 
vám sepíše nájemní smlouvu, nelze tyto 
platby po nájemci požadovat, jsou to 
náklady vás jako vlastníka bytu. Nájem-
ce hradí jen nájemné a služby spojené s 
bydlením, samozřejmě, že jiná dohoda 
není vyloučena, včetně paušální platby.
Daňové povinnosti je třeba konzultovat 
s finančním úřadem.

Ptáte se, na co si dát při pronajímání 
bytu pozor.
Doporučuji byt protokolárně předat, 
vyfotit vybavení bytu, vysvětlit nájem-
níkům, co je to běžná údržba bytu a co 
jsou to drobné opravy v bytě (abyste 
pořád něco nezařizovala a neopravova-
la). Uzavřete nájemní smlouvu se všemi 
podstatnými náležitostmi.

Bydlení  | JUDr.�Jitka�Kocianová,�poradkyně�Sdružení�nájemníků�ČR�

Bydlení  | JUDr.�Jitka�Kocianová,�poradkyně�Sdružení�nájemníků�ČR�
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S rodinou vlastním dům. Můj podíl na domě činí 4/6, dcera a syn mají každý po 1/6. Syn mi s domem 
pomáhá, na jeho údržbu přispívá, přestože v domě nikdy nebydlel. Dcera se zetěm v domě ještě 
minulý rok bydleli, ale nepřispívali na nic. Vše jsem hradila já. Když jsem se ozvala, odstěhovali se  
a začali dělat schválnosti a chovají se ke mně hrubě. Vždy před zahájením topné sezony dělám revizi 
topných těles. Vyzvala jsem proto dceru, aby zpřístupnila byt v patře domu, od kterého má klíče  
a dříve zde bydlela, protože mám objednaného odborníka. Byt nezpřístupnila a napsala mi, že tam 
nemám co dělat. Do domu chodí se zetěm v noci a odvážejí moje věci, zejména obrazy, které maloval 
manžel a které mají značnou cenu. Oni mají klíče od všech místností v domě, já jen od domu a bytu 
v přízemí. Co mám dělat? Je mi 92 let.                                                    J. K., Přelouč 

Zákonnou úpravu spoluvlastnictví 
nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“). Konkrétně v ustanovení 
§ 1115 a násl. OZ.
V souvislosti se spoluvlastnictvím 
můžeme narazit na mnohá úskalí.
Je třeba si uvědomit, že podíly na domě 
nejsou reálné, ale jde o ideální podíly, 
to znamená, že spoluvlastníci společně 
vlastní všechny části nemovitosti, a to 
rodinný dům a pozemek či pozemky. 
Je přitom na jejich společném rozhod-
nutí, jak bude s těmito nemovitostmi 
nakládáno. Na hospodaření se společ-
nou věcí, její správě a údržbě by se spo-
luvlastníci měli dohodnout.
Není-li dohoda možná, pak jediný způ-
sob obrany je dle ustanovení § 1129 OZ 
obrátit se na příslušný soud.
Jak je to s náhradou nákladů vyna-
ložených na rekonstrukci rodinného 
domu ve spoluvlastnictví? Kdo a v jaké 
výši je povinen je hradit, když jeden či 
více spoluvlastníků jsou laxní či proti 
rekonstrukci?
V případě rekonstrukce společného 
rodinného domu je třeba rozlišit dvě 
odlišné situace, na něž takto nahlíží  
i zákonná úprava v OZ. A to rekonstruk-
ce z důvodu záchrany společné věci. 
Například chátrajícího domu či rekon-
strukce pouze k vylepšení, modernizaci 

a řekněme pro zvýšení kvality bydlení. 
Pokud se jeden ze spoluvlastníků sám 
rozhodne bez vyrozumění a souhlasu 
ostatních spoluvlastníků, že nějakým 
způsobem zrekonstruuje dům, aniž by 
to vyžadoval jeho technický stav (např. 
havarijní stav kotle, poškozená střecha, 
rozpadající se schody aj.) a rekonstruk-
ce je ku prospěchu i ostatním spo-
luvlastníkům, má v tomto případě tento 
jeden spoluvlastník nárok po ostatních 
spoluvlastnících požadovat poměrnou 
část náhrady vynaložených nákladů. 
A to v rozsahu zhodnocení jejich spo-
lečného rodinného domu – viz § 1136 
písm. a) OZ. 
Obecně platí, že při běžné správě spo-
lečné věci v případě spoluvlastnictví 
rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. 
Jejich hlasy se počítají dle velikosti jejich 
podílů. Zde se bude jednat o drob-
né opravy či úpravy, které v podstatě 
nemění povahu společné věci.
K rozhodnutí o významné záležitosti  
v případě spoluvlastnictví týkající se 
společné věci, jejím podstatném zlep-
šení či zhoršení či změně účelu jsou 
potřeba alespoň dvě třetiny hlasů spo-
luvlastníků. Pokud této většiny není 
dosaženo, je možno obrátit se s návr-
hem na příslušný soud. Zde se bude 
jednat o opravy či úpravy podstatně 
měnící společnou věc.

K rozhodnutí o zatížení nebo o zru-
šení zatížení společné věci či při roz-
hodnutí, jímž má dojít k omezení práv 
spoluvlastníků na dobu delší 10 let, je 
potřeba souhlas všech spoluvlastníků. 
Typicky se jedná o zřízení zástavního 
práva k rodinnému domu.
Rozhodnutí má právní účinky pro 
všechny spoluvlastníky pouze v přípa-
dě, že všichni byli vyrozuměni o potře-
bě rozhodnout. Ledaže se jednalo  
o záležitost, která vyžadovala jednat 
okamžitě.
V záležitostech týkajících se běžné sprá-
vy, za situace, kdy rozhodnutí vyžado-
valo okamžité jednání a kdy některý ze 
spoluvlastníků tudíž nebyl vyrozuměn, 
může tento spoluvlastník do 30 dnů od 
rozhodnutí podat návrh k příslušnému 
soudu. A to, aby určil, že rozhodnutí 
spoluvlastníků nemá za splnění zákon-
ných předpokladů vůči němu žádné 
právní účinky.
Pokud dále při rozhodování o význam-
né záležitostí týkající se společné věci 
byl některý spoluvlastník přehlaso-
ván, má i tento možnost obrany. Opět 
ve lhůtě 30 dnů od rozhodnutí. Může 
podat k příslušnému soudu návrh, aby 
o záležitosti rozhodl, případně může z 
důvodů vymezených v zákoně, konkrét-
ně v ustanovení § 1130 OZ, žádat, aby 
soud rozhodnutí spoluvlastníků zrušil.
Z toho, co v dotaze popisujete, je jasné, 
že dohoda není možná, takže jedinou 
možností je obrátit se na soud, aby vaše 
spory ohledně správy nemovitosti byly 
vyřešeny. 
Jestliže se do místností, od kterých 
nemáte klíče, potřebujte dostat z důvo-
du revize topných těles a hrozí to, že 
by se celý topný systém, a tedy i dům, 
mohly poškodit, pak v případě, že spo-
luvlastník na základě písemné výzvy 
vám toto neumožní, můžete vstoupit 
do místnosti za asistence nestranného 
svědka.
Krádeže vašich věcí musíte řešit podá-
ním oznámení na policii.

Práva spoluvlastníků domu  
Bydlení  | JUDr.�Jitka�Kocianová,�poradkyně�Sdružení�nájemníků�ČR�
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Půjčit si auto nebylo nikdy snadnější. Nemusíte totiž hledat půjčovnu, vyplňovat složitě nejrůznější dokumenty  
a shánět zálohu. Auto si půjčíte na ulici, otevřete, nastartujete a jedete, kam se vám zlíbí. To vše díky tzv. sdíleným 
vozidlům neboli carsharingu. 

Nevlastněte. Sdílejte! 

Věděli jste, že vytíženost většiny sou-
kromých aut se pohybuje jen kolem čtyř 
procent? Lze prohlásit, že vozidlem, za 
které jsme zaplatili nemalé prostřed-
ky, jezdíme neobyčejně málo a že ho 
skoro vůbec nevyužíváme. Na druhou 
stranu vytíženost sdílených vozidel je 
průměrně 40 procent, což je obrovský 
rozdíl. Na vlastní vozidlo platíme povin-
né ručení nebo i havarijní pojištění, 
musíme platit jeho opravy nebo pro-
hlídky státní technické kontroly, zkrátka 
starostí kolem vozidla není málo. Jako 
racionálnější volba se tedy jeví zapůjče-
ní vozidla. A to zapůjčení okamžité, kdy-
koliv když budete mít zrovna potřebu. 
To vše poskytují sdílená vozidla, neboli 
společnosti, které nabízejí carsharing. 
Společností, které poskytují carsha-
ring, u nás působí hned několik. Velkou 
výhodou je okamžitá dostupnost tako-
vého vozidla. Pokud půjdete po ulici  
a řeknete si, že autem byste byli někde 
dříve a že by bylo fajn se svézt, pak od 
nápadu po realizaci může uběhnout 
pár sekund. Kromě řidičského průkazu 
potřebujete pouze chytrý mobilní tele-
fon a také platební kartu. Pro otevření 
vozidla si totiž musíte stáhnout aplikaci, 
ve které si vytvoříte svůj profil a přidáte 
také číslo platební karty. Poté vám už 
nic nebrání, abyste se rozjeli, kam vás 
jen srdce táhne. Po skončení cesty vozi-
dlo zaparkujete kdekoliv ve městě, kde 
jste si ho půjčili. Pochopitelně pouze na 
místech, kde se parkovat smí. 

Pro koho je carsharing vhodný?

Carsharing vychází z předpokladu, že 
pro mnohé z nás je vlastnění automo-
bilu zbytečným luxusem. Zejména ti, 

kdo bydlí ve městě, velmi často boju-
jí s nedostatkem místa na parkování. 
Pokud jejich vozidlo naprostou většinu 
času jen stojí, protože třeba využívají 
městskou hromadnou dopravu, pak 
se asi nevyplatí platit povinné ručení  
a ještě mít obavy z toho, že vozidlo 
někdo vykrade. V takovém případě má 
carsharing jistě svůj smysl. Vozidlo si 
půjčíte tehdy, když chcete a potřebuje-
te ho, a bez starostí ho vrátíte. Půjčit si 
ho můžete i na dovolenou. Pokud bydlí-
te na odlehlém místě, pak se často bez 
vlastního vozu neobejdete, ale i vám se 
mohou sdílená auta hodit. Například 
pokud jedete do velkého města vlakem 
a potřebujete se dostat na určité místo. 
Všeobecně se uvádí, že sdílená vozidla 
jsou vhodná pro ty, kteří najedou měsíč-
ně méně než 10 000 kilometrů. Svoji roli 
pochopitelně hraje to, zda je u vás tako-
vá služba dostupná. Ve většině případů 
se půjčují spíše menší vozidla, která lze 
ve městě snadno zaparkovat, někte-
ré společnosti se specializují pouze na 

elektromobily. To koresponduje s dal-
ším záměrem, a sice s ekologií. 

Kde se sdílí?

Naprostá většina sdílených služeb pro-
vozuje své služby ve velkých městech, 
nejčastěji pochopitelně v Praze. Kromě 
Prahy si lze takto půjčit vozidlo ještě  
v Brně, Plzni, Českých Budějovicích, 
Hradci Králové, Liberci, Olomouci, 
Ostravě a Pardubicích. Poté, co dojezdí-
te, musíte vozidlo nechat na stanove-
ných místech, nemůžete tedy odjet 
na druhý konec republiky, zde vozidlo 
zaparkovat a dále se o něj nestarat. Za 
takové jednání by vás totiž čekal postih, 
ať už finanční, nebo by vám byl zrušen 
účet. 

Co se ještě sdílí

Kromě aut si můžete podle stejného 
principu zapůjčit například kola, elek-
trokola, ale také elektrokoloběžky, které 
část veřejnosti miluje, další pak upřím-
ně nenávidí. Elektrokoloběžky nabízejí 
rychlé přepravení na krátké vzdálenos-
ti, jde o ideální dopravní vozidlo pro tzv. 
poslední míli. Pokud například dojedete 
někam hromadnou dopravou a potře-
bujete se rychle dostat někam dále.  
I elektrokoloběžku si odemknete přes 
aplikaci a z přidružené platební karty se 
budou automaticky strhávat peníze za 
to, že jezdíte. Elektrokoloběžky se půj-
čují v Praze a krajských městech. Jejich 
uživatelé je ale velmi často nechávají 
pohozené, například v cestě chodcům, 
což jim na popularitě u obyvatel města 
nepřidá. Michaela Kadlecová
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Vlastnit auto je dnes drahé. Využijte carsharing
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Správné znění tajenky z čísla 16: Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami. Správně luštila a potřebné štěstí při losování 
měla Alena Kašpárková z Ostravy. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 12. a 26. října. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do  
25. října 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


