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Další stávkové pohotovosti. Přidat pět set korun je málo
Hned ve dvou českých firmách OS KOVO vyhlásil stávkovou pohotovost. Důvod je v obou případech stejný, firmy
nepřidávají svým zaměstnancům tolik, kolik je vzhledem k současné inflaci potřeba.
Dne 31. 3. 2022 vyhlásila odborová
organizace ve firmě Gates Hydraulics
stávkovou pohotovost do doby, než dojde k podpisu nové kolektivní smlouvy.
Důvodem pro vyhlášení stávkové pohotovosti je odmítnutí všech návrhů
dílenské odborové organizace Gates,
týkajících se mzdové části kolektivní
smlouvy. V březnu roku 2021 byl podán
návrh kolektivní smlouvy na období
2022–2024. Během následujících měsíců se smluvní strany dohodly na finálním návrhu kolektivní smlouvy. Finální návrh obsahoval mzdové navýšení
o pět procent všem zaměstnancům po
dobu trvání kolektivní smlouvy, rozšíření benefitů, bonusů a odměn.
Navýšení mezd jen o tři procenta
Osm měsíců čekala odborová organizace na odsouhlasení této finální podoby
návrhu kolektivní smlouvy z vedení nadnárodního korporátu. V březnu 2022
začal zaměstnavatel rozdávat dodatky
ke smlouvám, aniž by byly odborům poskytnuty jakékoliv informace. Odborová organizace si proto vyžádala jednání
s vedením společnosti. Na tomto jednání zaměstnavatel odborové organizaci
direktivně oznámil mzdové navýšení
v průměru o tři procenta. Toto navýšení
je pro odborovou organizaci nepřijatelné, a to jak z důvodu současné situace,
tak i z důvodu poklesu reálných mezd
oproti roku 2021. Po dlouhém zvážení
se odborová organizace rozhodla tuto
situaci medializovat.
Odbory neustoupí
„Zaměstnanci firmy jsou velmi tolerantní, ale po rocích velmi dobrých výsledků
společnosti, kdy výkony zaměstnanců
umožnily firmě velký růst, a firma se jim
odměňuje tím, že nechce řešit s odbory nárůst mezd. A to navíc v době ekonomické krize, když se zaměstnancům
denně mění život před očima, je nemorální. Tomuto říkají zaměstnanci jednoznačné ne! Považujeme to za narušování

V Motoru Jikov odmítli zvýšení mezd jen o 500 korun.

sociálního smíru. Vzhledem k předchozím zkušenostem ve vyjednávání odborová organizace neustoupí! Apelujeme
na solidárnost a konstruktivní přístup
ze strany vedení společnosti,“ uvedli zástupci odborové organizace. Gates Hydraulics je evropský výrobce kovových
součástek pro hydraulické hadice, montážních celků, ohýbaných trubek a SCR
hadic. V rámci společnosti Gates Corporation a divize Fluid Power se specializuje na výrobu pro evropský trh. Produkty jsou používány v oblasti průmyslové
a zemědělské techniky, jejichž výroba
probíhá za pomoci nejmodernější výrobní technologie. Výroba byla zahájena
v České republice na počátku roku 2006
a v současnosti společnost zaměstnává
přes 230 zaměstnanců.
Motor Jikov – zvýšení mezd jen o 500
korun
Od 1. června trvá stávková pohotovost
ve firmě Motor Jikov. Ani čtyři měsíce
po podání návrhu na úpravu kolektivní smlouvy, která je spolu se mzdovým předpisem uzavírána vždy do
konce března následujícího roku, se
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nepodařilo ve společnosti Motor Jikov
dohodnout a podepsat novou kolektivní smlouvu. „Oceňujeme, že někteří zaměstnanci s velice nízkým příjmem již
nějaké přidání dostali. Někdy je to ale
jen z důvodu navýšení minimální mzdy.
Až při jednání 19. 5. přišel konkrétní
protinávrh od vedení společnosti na přidání do základů, a to o 500 Kč! Taková
částka je pro vyjednávací tým odborové
organizace, ale hlavně pro zaměstnance
absolutně nepřijatelná a nezměnila se
ani na dalším jednání. Je to nárůst mzdy
pouze o cca dvě procenta, což je při
dnešní ohromné a stále rostoucí inflaci
žalostně málo. Přesto, že zaměstnanci
rozhodně chápou složitou situaci podniku, kterému se zdražily veškeré vstupy,
jako energie, materiály nebo kooperace,
nemohou souhlasit s tak razantním propadem reálných mezd. Naše požadavky
na zvýšení základních mezd ani zdaleka
nepokrývají inflaci a tím i zohledňují složitou situaci zaměstnavatele. Již několik
let se průměrné mzdy v podnicích Motor
Jikov, kde působí naše odborová organizace, bohu- více
strana
žel propadají za průměry
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kraje i celé ČR. Neustálé urgence na setkání a další jednání o kolektivní smlouvě svědčí o tom, že vedení hraje o čas
a nemá zájem dohodu uzavřít tak, aby
plynule navazovala na předchozí KS. To
je jen malá část důvodů, proč se výbor
základní organizace OS KOVO Motor
Jikov rozhodl 1. 6. 2022 vyhlásit stávkovou pohotovost. Je to upozornění pro

zaměstnavatele na velkou nespokojenost zaměstnanců. Tímto zároveň velice
děkuji jménem výboru základní organizace za podporu, odhodlanost a solidaritu všem zaměstnancům,“ uvedl Jan Janoušek, předseda odborové organizace
OS KOVO Motor Jikov. Celý spor je nyní
u mediátora. Hlavními obory podnikání holdingu MOTOR JIKOV GROUP jsou

slévárenství, obrábění, montáže a podpůrné procesy se zaměřením převážně
na automobilový a spotřební průmysl.
Dvě třetiny produkce směřují na export
na vyspělé mezinárodní trhy.
I tato problematika se bude probírat na
nadcházejícím sjezdu. Bližší informace
o VIII. Sjezdu OS KOVO vyjdou v Kováku
číslo 13, 11. července 2022.
(kad)

S velikým zármutkem a bolestí v srdci oznamujeme, že dne 20. 5. 2022
nás náhle opustil ve věku 57 let kolega, kamarád a místopředseda VZO OEZ Letohrad

JAROSLAV MATYÁŠ
Do posledních chvil chodil do práce, byl pracovitý a pro firmu by se rozdal. Žil vždy naplno a pro druhé.
Byl vstřícný, bezvadný, obětavý a zodpovědný člověk a kamarád. Tělem i duší celoživotní odborář.
Byl nepostradatelný při odborové práci i vyjednávání kolektivních smluv.
Všichni, kdo ho znali, budou na Jardu vzpomínat pro jeho věčně dobrou náladu a přátelské vystupování.
Poslední rozloučení se konalo 26. 5. 2022 v Letohradě Orlici.
Čest jeho památce.
Za VZO OS KOVO OEZ Letohrad Ladislav Maixner
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Doklady na poslední chvíli
Chystáte se na cestu do zahraničí? Ačkoliv se nacházíme v tzv. schengenském prostoru, potřebujete vždy platný doklad.
Co dělat, pokud na poslední chvíli zjistíte, že jste doklad ztratili nebo že není platný? A kolik vás to bude stát?
času, můžete si nechat vystavit pas
do pěti pracovních dnů. To vás přijde na 3 000 korun, u dítěte na 1 000
korun. Pro pas si posléze dojdete na
obecní úřad. Pokud máte ještě méně
času, můžete si nechat pas vystavit
do 24 hodin. Za ten zaplatíte 6 000
korun, za pas pro dítě do 15 let zaplatíte 2 000 korun. Tento pas si lze
vyzvednout druhý den, ale pouze na
jediném místě, a to na Ministerstvu
vnitra v Praze 4, na stanici Pražského
povstání. Nikde jinde pas vyzvednout
nelze, takže pokud se nacházíte na
druhé straně republiky, musíte vždy
přijet do Prahy. Děti již více jak deset
let do pasu zapsat nemůžete, pokud
se chystáte do ciziny, musí mít tedy
svůj vlastní doklad.
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Po dvou letech můžeme konečně volně cestovat do mnoha míst bez testů,
očkování a jiných omezení. Toho mnoho z nás využije a cestovní kanceláře
mají žně. Na cesty se těší mnoho z nás.
A tak se může stát, že v nervozitě před
odjezdem a všeobecném zmatku si
zapomenete zkontrolovat doklady. Až
na poslední chvíli zjistíte, že doklad
nemůžete najít nebo že pozbyl své
platnosti. Nepanikařte, i tuto situaci
lze řešit. Připomeňme, že v zemích tzv.
schengenského prostoru nepotřebujete cestovní pas. Do zemí schengenského prostoru patří Belgie, Česká
republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
nepatří sem Bulharsko, Chorvatsko,
Kypr, Irsko, Rumunsko. V schengenském prostoru se pohybujete bez hranic, postačí vám zde občanský průkaz.
Ten neukazujete na hranicích, ale můžete o něj být kdykoliv požádáni. Proto rozhodně nedoporučujeme jezdit
do těchto zemí bez platného dokladu.
S občanským průkazem vystačíte také
na pozemní cestu autem nebo vlakem
do Chorvatska a Bulharska.

Cestovní pas na poslední chvíli
Co dělat, pokud zjistíte, že nemáte
platný doklad a vyjíždíte již zanedlouho? Cestovní pas pořídíte ve standardní lhůtě 30 dnů. Vyřídit si ho můžete na kterémkoliv obecním úřadu
obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu
městské části Prahy 1 až 22. Cestovní
pas je hotový většinou dříve, ale na
to nelze spoléhat. Za podání žádosti
zaplatíte na úřadě 600 korun, pas pro
dítě vás přijde na 100 korun.
Fotografie není třeba, vyfotí vás
u okénka, kde si budete o pas žádat. Další možností je vydání pasu
ve zkrácené době. Pokud máte týden
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Občanský průkaz
Za cestovní pas na poslední chvíli zaplatíte nemalé poplatky. Pokud
nebudete cestovat mimo Evropskou
unii, vystačíte i s občanským průkazem, jehož pořízení vás vyjde na
mnohem méně. Občanský průkaz se
vydává také na kterémkoliv obecním
úřadě obce s rozšířenou působností,
standardní doba pro vyřízení je opět
30 dnů, většinou to úřad stihne dříve. Pokud žádáte o vydání průkazu ve
standardní době, neplatíte nic. Pokud
chcete vydat průkaz do pěti dnů a vyzvednout si ho na úřadě, pak zaplatíte
500 korun pro dospělého a 300 korun pro dítě. Občanský průkaz, který
bude vydaný do 24 hodin a musíte ho
převzít na Ministerstvu vnitra, vás přijde na 1 000 korun, pro dítě na 500 korun. Polovina se platí vždy na obecním
úřadě a druhá polovina částky na Ministerstvu vnitra. O občanský průkaz
můžete požádat i pro dítě mladší patnácti let. Lze se s ním prokázat zcela
stejně, jako se prokazuje cestovním
pasem dospělý.
Co potřebujete na vyřízení dokladů?
Pokud jsou doklady neplatné, vezměte je s sebou na úřad. Pokud vystavujete doklad pro dítě, potřebujete váš
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pokud si pořizujete nový doklad z důvodu ztráty, pak byste měli tuto ztrátu
nahlásit na policii a na úřad se vydat
s potvrzením o ztrátě a náhradním
dokladem. 
Michaela Kadlecová
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Daňová odpovědna | Ing. Soňa Šuláková, specialistka – ekonomika a mzdy, RP Ostrava

Prodej pozemku a použití části ceny
pro bytové účely

Jak je to s prodejem pozemku a použitím části ceny pro bytové účely? Zakoupil jsem pozemek
v roce 2018, resp. v září 2018. Uvažuji o prodeji pozemku v roce 2022. Finanční prostředky z prodeje
pozemku chci použít na obstarání vlastní bytové potřeby. Mohu na svůj příjem uplatnit osvobození od daně?
A. P., Ostrava
Příjmy z prodeje pozemků mohou být
u fyzických osob zdanitelným či osvobozeným příjmem. V úvodu si vysvětlíme,
které podmínky musí poplatník splnit,
chce-li na svůj příjem uplatnit osvobození podmíněné těchto prostředků
na obstarání vlastní bytové potřeby.
Postupujeme v souladu se zákonem
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Při uplatňování zákona se bere
v úvahu vždy skutečný obsah právního
úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné
pro stanovení či vybrání daně, pokud
je zastřený stavem formálně právním
a liší se od něho. Jednotlivé skutečnosti
je nutné posuzovat vždy ve vzájemné
souvislosti.
Do 31. 12. 2020 byla úprava těchto podmínek roztříštěna do více ustanovení,
konkrétně do § 15 odst. 3, vymezujícího pojem bytové potřeby, a do § 4
odst. 1 písm. a) a písm. v), obsahujících
podmínky pro použití prostředků na
obstarání vlastní bytové potřeby, aniž
by z textu srozumitelně plynul vzájemný vztah těchto ustanovení.
Od 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona
o daních z příjmů a vymezení bytové
potřeby a podmínek, za kterých je možné osvobodit příjmy související s obstaráním vlastní bytové potřeby. Bylo to
přesunuto do nově vloženého § 4b zákona o daních z příjmů. Jedná se o osm
konkrétně vymezených případů, které lze za bytovou potřebu považovat,
s dopady do dalších ustanovení zákona
o daních z příjmů.
Co se rozumí bytovou potřebou pro
účely daní z příjmů:
a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž,
sklep nebo komoru, a změna stavby,
b) úplatné nabytí pozemku
1. za předpokladu, že na pozemku
bude zahájena výstavba bytové
potřeby podle písmene a) do čtyř
let od okamžiku nabytí pozemku,
nebo
2. v souvislosti s pořízením bytové
potřeby uvedené v písmenu c),

c) úplatné nabytí
1. bytového domu,
2. rodinného domu,
3. rozestavěné stavby bytového
domu nebo rodinného domu,
4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep
nebo komoru,
d) splacení vkladu právnické osobě
jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu
nebo rodinného domu,
e) údržba a změna stavby bytového
domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky,
která nezahrnuje nebytový prostor
jiný než garáž, sklep nebo komoru,
f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců
v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se
získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinného
domu nebo bytového domu,
g) úhrada za převod podílu v obchodní
korporaci jejím členem uskutečněná
v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
h) splacení úvěru nebo zápůjčky po
užitých poplatníkem na financování
bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny
podmínky pro tyto bytové potřeby.
Obstaráním bytové potřeby se přitom
rozumí okamžik naplnění zákonných
definičních znaků jednotlivých druhů
bytové potřeby uvedených v zákoně
o daních z příjmů.
Co je obstaráním bytové potřeby, jsme
si v krátkosti vysvětlili. Pojďme se podívat, jaké platí podmínky pro osvobození
těchto příjmů, jak příjem zdanit, pokud
není osvobozen.
Ve stručnosti si připomeneme, že od
daně z příjmů fyzických osob jsou
osvobozeny nejrůznější příjmy, které
mohou být od daně osvobozeny z titulu splnění určitých podmínek, např.
délka držby daného předmětu, nebo
z titulu absolutní hodnoty dosaženého
příjmu, nebo jsou osvobozeny bez dalších podmínek, jako je tomu např. u přijatých náhrad v souvislosti s nápravou

některých majetkových křivd, nebo
u stipendií. O jaké příjmy se konkrétně
jedná, je specifikováno v § 4 „Osvobození od daně“ anebo v § 4 a) „Osvobození
bezúplatných příjmů“ zákona o daních
z příjmů.
Jedná-li se například o pozemek, který byl nabyt před 1. lednem 2021, pak
platí pro osvobození pětiletý časový
test, a to dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona
o daních z příjmů ve znění účinném do
31. 12. 2020. Naopak pokud jsme pozemek nabyli 1. ledna 2021 a později, pak
platí pro osvobození desetiletý časový
test, opět podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů ve znění k 1. lednu 2021 a později. Rozdílná lhůta pro
osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí vyplývá z přechodných ustanovení zákona č. 386/2020 Sb.
Jestliže se jedná o případy osvobození
příjmu, které je podmíněné vynaložením těchto příjmů na obstarání bytové
potřeby, potom je základní podmínkou
nutnost splnit oznámení získání těchto
příjmů správci daně ve stanoveném termínu. Poplatník musí správci daně získání těchto prostředků oznámit do konce lhůty pro podání daňového přiznání
za zdaňovací období, ve kterém k jejich
získání došlo. Postupujeme v souladu
dle § 4b zákona o daních z příjmů.
Pokud toto oznámení poplatník neprovede, není možné osvobození uplatnit.
Oznámení o získání prostředků je obecným podáním podle § 70 až 74 daňového řádu, na které není vydán finanční
správou žádný závazný ani doporučený
vzor. Jedná se o podání, kterým poplatník uplatňuje své právo využít osvobození příjmu podmíněně použitím získaných prostředků na obstarání vlastní
bytové potřeby. Jeho nepodání tak nemůže být ani nijak sankcionováno.
Je potřeba zdůraznit, že poplatník je
povinen oznámit správci daně přijetí
příjmu z prodeje nemovité věci, u které nebude naplněn desetiletý časový
test mezi nabytím vlastnického práva
k nemovité věci a jejím prodejem (viz
§ 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních
z příjmů), avšak poplatník použije získané prostředky na obstarání vlastní
bytové potřeby.
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Pokud je splněna základní podmínka
pro osvobození, což je oznámení o získání prostředků, které budou použity
na obstarání vlastní bytové potřeby,
pak musí být splněny další podmínky
pro uplatnění osvobození. Tyto podmínky spočívají v časově omezeném
použití prostředků na stanovený účel.
Tato časová podmínka by se zjednodušeně dala definovat jako jeden rok
před a jeden rok po získání těchto prostředků.
V případě, že nedojde ke splnění podmínky pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby a budou
získané prostředky použity na jiné účely, než je obstarání vlastní bytové potřeby, považuje se příjem za příjem podle
§ 10 zákona o daních z příjmů, a to ve
zdaňovacím období bezprostředně následujícím po zdaňovacím období, ve
kterém poplatník prostředky získal.
Vzhledem k tomu, že jste pozemek
zakoupil v roce 2018 a prodáváte samostatný pozemek v roce 2022, který
není a nikdy nebyl součástí obchodního
majetku podnikající fyzické osoby, pak
platí, že příjem z prodeje je osvobozen
za předpokladu, že splníte časový test.
Délka časového testu se odvíjí od data
nabytí pozemku. Dnem nabytí se u nemovitých věcí rozumí den zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

právní účinky zápisu nastávají v okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Pro určení
dne nabytí vlastnického práva k nemovité věci není podstatné, kdy byla uzavřena kupní smlouva nebo kdy byla
uhrazena kupní cena.
Úvaha o osvobození příjmu z prodeje
pozemku spočívající v použití získaných
prostředků na obstarání bytové potřeby je nesprávná. Osvobození z toho
titulu, že jsou inkasované prostředky
použity k uspokojení vlastní bytové potřeby, není možné aplikovat na příjem
z prodeje nemovité věci, která byla poplatníkem nabyta před účinnosti novely, tj. před 1. 1. 2021. Vlastnické právo
k nemovité věci – pozemku jste nabyl
v roce 2018. Při prodeji pozemku nemá
použití získaných peněžních prostředků pro pořízení bytové potřeby žádný
vliv na osvobození od daně z příjmů
fyzických osob. Na tento případ se nevztahují podmínky pro osvobození od
daně podle § 4 odst. 1 písm. a) a písm. v)
zákona o daních z příjmů ve znění účinném do 31. prosince 2020.
V daném případě by nebyly při prodeji
pozemku v roce 2022 splněny podmínky pro osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí podle § 4 odst. 1 písm. b)
zákona o daních z příjmů ve znění účinném do 31. 12. 2020. Testujeme, zda
je možné aplikovat osvobození dle § 4

odst. 1 písm. b) ZDP dle kterého platí, že
příjem z prodeje nemovité věci je osvobozen od daně z příjmů, pokud mezi
nabytím a prodejem nemovité věci
uplyne doba delší než pět let. Doba
mezi nabytím pozemku a jeho prodejem v roce 2022 by nepřesáhla dobu
pět let, tudíž podle § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů by vám vznikla za
zdaňovací období roku 2022 povinnost
podat přiznání k dani z příjmů fyzických
osob, ve kterém jste povinen zahrnout
příjem z prodeje pozemku (příjem by
byl vyšší než 15 000 Kč) do dílčího základu daně podle § 10 zákona o daních
z příjmů. Podle ustanovení § 10 odst. 5
zákona o daních z příjmů se u příjmů
z úplatného převodu nemovitých věcí
uplatní jako výdaj na dosažení tohoto
příjmu cena, za kterou poplatník věc
prokazatelně nabyl.
Závěrem bych připomenula, že od
1. 1. 2021 je při splnění určitých podmínek možnost osvobodit příjem z prodeje nemovité věci, která byla poplatníkem daně z příjmů fyzických osob
nabyta 1. 1. 2021 a později, a to z toho
titulu, že jsou inkasované finanční prostředky použity k uspokojení vlastní
bytové potřeby. Toto osvobození není
možné aplikovat na příjem z prodeje
nemovité věci, která byla poplatníkem
nabyta před účinnosti novely, tj. před
1. 1. 2021.
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Převod družstevního podílu na nezletilého
Je třeba k převodu družstevního podílu na našeho nezletilého syna souhlas soudu?

H. K., Poděbrady
Podle § 898 občanského zákoníku k právnímu jednání, které
se týká existujícího
i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé
součásti tohoto jmění, potřebují rodiče
souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné
záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.
Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě:
a) nabývá nemovitou věc nebo její část
a kterým s ní nakládá,
b) zatěžuje majetek jako celek nebo
jeho nikoli nepodstatnou část,

c) nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty,
nebo takový dar, dědictví nebo odkaz
odmítá, nebo takový dar nebo dar
představující nikoli nepodstatnou část
jeho majetku poskytuje, nebo
d) uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo obdobnou, nebo
smlouvu týkající se bydlení, zejména
nájmu.
K právnímu jednání rodiče, k němuž
schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží.
Z uvedeného vyplývá, že bez souhlasu
soudu nemůžete družstevní podíl na
syna převést.

FOTO: Depositphotos

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Volba nového člena výboru
Jsme SVJ. Máme dle stanov tříčlenný výbor. Bohužel, nedávno nám zemřel místopředseda. Jak máme volit? Svoláme shromáždění, předložíme dva návrhy kandidátů. Kolik hlasů je zapotřebí pro jednoho z nich, aby nemohl
nikdo zpochybnit výsledek voleb. Většinou se nás sejde 19 z 31 vlastníků.
K. M., Český Krumlov
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Podle občanského zákoníků volba členů výboru SVJ náleží do působnosti
shromáždění. Shromáždění je nejvyšším orgánem SVJ a tvoří jej všichni
vlastníci jednotek v domě.
Pokud stanovy neobsahují jinou úpravu, postačí k volbě členů výboru souhlas většiny vlastníků přítomných na
shromáždění. Aby však mohlo shromáždění přijímat jakákoli rozhodnutí,
musí být usnášeníschopné, tj. musí

být přítomni vlastníci jednotek, kteří
mají většinu všech hlasů. To znamená, že většina se odvozuje podle počtu hlasů, kterými přítomní vlastníci
disponují. Tento počet se odvozuje
od velikosti spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, proto je
třeba, aby se shromáždění účastnili
vlastníci, kteří dohromady disponují
alespoň polovičním podílem na společných částech domu.

Pokud jde o samotný postup pro volbu členů výboru, bude v prvé řadě
zapotřebí svolat shromáždění. Již na
pozvánce doporučuji uvést jména
obou kandidátů na volbu místopředsedy výboru, aby měli všichni vlastníci
možnost svůj výběr předem uvážit.
Vzhledem k tomu, že některým jedincům by mohlo přijít nekorektní, že
o jejich kandidátovi se bude hlasovat
jako o druhém v pořadí, a tím pádem
by mohl mít menší šanci na zvolení, lze rovněž doporučit, aby bylo na
pořad jednání shromáždění v úvodu
zařazeno i hlasování o pořadí volby
kandidátů, a to v případě, že hlasování
bude veřejné.
Také ale můžete volit tajným hlasováním, kdy členové shromáždění zaškrtnou na kandidátce jednoho z navržených. Rovněž ale není vyloučeno,
že bude na shromáždění navržen někdo další.
Zákon nicméně žádná pravidla pro
volbu nových členů výboru nestanoví a konkrétní postup ponechává na
uvážení jednotlivých společenství.
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„Opomenutý“ recyklační poplatek
Při koupi mrazáku jsem se setkal s další tahačem peněz z kapes. Vybral jsem si na internetu mrazák,
vyplnil vše okolo objednávky, a najednou jsem zjistil, že cena je o několik stovek vyšší. Prý jde o recyklační poplatek. Na toto jsem nebyl upozorněn předem. Překvapilo mě to, jak se se mnou jedná.
Vůbec se mi to nelíbí. Je k tomu nějaká rada?
A. S., Brno
Ano, některé e-shopy tak činí. Informovat o tomto poplatku
předem se jim nechce, protože při srovnání cen by nevyšly tak, jak potřebují. Počítají s tím,
že po absolvování všeho vyplňování
formulářů nebudete mít náladu ani
chuť znovu totéž absolvovat u jiného
obchodníka. Proto raději zaplatíte.
Doporučit lze jen jediné, pročíst si dostupné informace, a pokud narazíte na
něco, co se vám nezdá, raději nakoupit
u jiného obchodníka.
Ne vždy jde „jen“ o několik stovek.
V dnešní době, jak jsem již několikrát
upozorňovala, se vyskytuje stále více
„obchodníků“, kteří se neštítí použít
nekalé či klamavé obchodní praktiky.
Připomínám, že zákon je zakazuje. Neobtěžují se ani splnit zákonnou povinnost poskytnout kupujícím informace,
které jim zákon ukládá. Taktéž se na jejich stránkách setkáme s poskytnutím
zavádějících údajů.
Snaží se i neposkytovat informace
z občanského zákoníku. Jde o informace, co má kupující dělat, když se mu
zakoupené zboží poláme – má vadu.
O rozsahu, podmínkách a způsobu
uplatnění práva z vadného plnění musíte být informování předem.
Někteří prodejci se vyhýbají i informacím o reklamacích.
Ani jejich pokusy změnit zákonné reklamační lhůty nejsou výjimkou.
Důvod je jednoduchý – vyhýbají se tak
splnění své odpovědnosti za vady.
Jde o praktiky poškozující spotřebitele.
Je třeba se bránit a na tyto e-shopy si
dát pozor a nevěřit, dokud si nepřekontrolujete, zda svým povinnostem
konkrétní e-shop dostál.
Na lhůty i tvrzenou nemožnost reklamací např. u zboží v akci, poškozeného zboží apod. je třeba dávat pečlivý
pozor. Případně u sporů s prodejcem
oslovit některou z poraden pro seniory,
občanských či spotřebitelských – zde
najdete specialisty právě na ochranu
spotřebitelů před pokusy prodejců
o jejich oklamání. Velkou roli může
sehrát i Česká obchodní inspekce,
která má v těchto případech širokou
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pravomoc. Od provedení kontrol, prošetření podnětu až po udělení pokut
za zjištěné pochybení. Podrobnosti viz
www.coi.cz.
V každém případě je u reklamací třeba
se nenechat odbýt a trvat na sepsání
protokolu o reklamaci a jejím vyřízení.
O zamítnutí reklamace musí obchodník vydat písemnou zprávu, v níž uvede důvod zamítnutí, který musí být
srozumitelný a úplný.
V době, kdy neuplynulo ještě půl roku
od zakoupení zboží, musí být tvrzení
prodejce např. o tom, že si kupující
vadu způsobil sám, zdokumentováno
vyjádřením znalce. Jinak zákon uvádí, že se u takového zboží považuje
za dané, že vada, kterou reklamujete,
existovala již v době jeho zakoupení.
Vzhledem k tomu, že jsem se s tímto
nerespektováním zákona setkala opakovaně, považuji za žádoucí se u tohoto problému pozastavit a shrnout to,
co je podstatné pro vás jako spotřebitele:

Pokud reklamujete v kratší lhůtě než
šest měsíců od převzetí zboží při koupi
(platí ze zákona zvláštní režim), je zde
důkazní břemeno na prodávajícím, aby
prokázal, že při koupi na věci vada nebyla. Konkrétně to znamená, že vám
musí prokázat jednak skutečnost, že
k vadě výrobku došlo vaším zaviněním, nikoliv předtím u prodejce nebo
poté v opravně. Stanoví tak ustanovení § 2161 odst. 2 občanského zákoníku.
Tuto skutečnost by měl prokázat silným důkazním prostředkem, ideálně
znaleckým posudkem. Pokud tak neučiní, lze argumentovat, že reklamace
nebyla vyřízena řádně v souladu s § 19
odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele,
a od smlouvy odstoupit. To znamená
požadovat zpět zaplacenou cenu zboží
a vrátit ho.
Kupující by se měl seznámit se svými
právy a bránit se. Vzhledem k současnému vývoji lze předpokládat, že výše
uvedených pokusů o oklamání spotřebitele bude přibývat. Jak se říká, štěstí
přeje připraveným!
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Výpověď nájmu garáže
Pronajímám garáž, mám to k důchodu. Nemám nic písemně. Zvýšila jsem nájem ze sedmi set na jeden
tisíc, nájemník souhlasil. Ale za první čtvrtletí mi poslal jen 2 100 Kč. Napsala jsem mu, že mi dluží
sedm set. Odpověděl, ať si trhnu nohou, že mi nic nedá, že se bude klidně soudit. Napsala jsem mu,
aby garáž vyklidil, to také odmítá. Co mám dělat? Jak mohu dosáhnout svého? 
S. V., Brno
Vaše pozice je obtížná právě proto, že
nemáte, jak uvádíte,
žádné písemné podklady, ale není beznadějná.
V první řadě byste nadále měla s nájemníkem jednat jen písemně nebo
v přítomnosti svědka.
Na dlužnou částku nájemci napište co
nejdříve upomínku a zašlete mu ji doporučeně, nejlépe s dodejkou, abyste
měla důkaz o tom, že jste nájemníka
oslovila a měla zájem vše řešit mimosoudní cestou.
Pokud chcete nájem ukončit, pošlete
mu rovněž písemně výpověď. Vzor najdete na internetu.
I v tomto případě písemnosti zasílejte
doporučeně s dodejkou nebo předávejte proti podpisu na jejich kopii. Pokud
se v této problematice neorientujete,
poohlédněte se po advokátovi, který by
za vás celou věc vyřídil. Již samo jednání s advokátem některé lidi odradí od
podvodů či nerespektování dohod.
Popřemýšlejte i o tom, zda při domlouvání pronájmu garáže nebyla přítomna
třetí osoba, která by vám mohla vámi
tvrzený postup dosvědčit. Totéž platí
i o dohodě o zvýšení nájmu. Neuvedla
jste, zda jste ji zaslala písemnou formou
či nikoliv. Pokud ne, ihned tak učiňte!
Z dotazu se dá odvodit, že byste tento nájemní vztah chtěla ukončit, ale
nájemce se nechce domluvit, proto se
může jednat jen o písemnou výpověď.
O doručení platí výše uvedené.
Pokud by nájemník nereagoval ani na
výpověď, bude nutno se obrátit na
soud. V tomto případě důrazně doporučuji, abyste si sjednala služby advokáta, neboť ten může posoudit, jakou
máte šanci uspět u soudu. Ví, jak postupovat a jak se chovat u soudu.
Taktéž ze své pozice může advokát vaším jménem vyzvat nájemníka, aby respektoval zákony a konal podle nich.
Jde o to, že smlouva sice nemusí být
písemná, ale důkazní břemeno je na
vás. To znamená, že u soudu se můžete
ocitnout v situaci, kdy dojde k tvrzení
proti tvrzení. Rozhodnutí soudu sice
nelze předvídat, ale vaše naděje na výhru takového sporu by oproti písemné
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smlouvě byla menší. Také při sporu
o zvýšení nájmu byste se musela obrátit na soud.
Z dotazu není zřejmé, na jak dlouhou
dobu jste se o nájmu garáže dohodli.
Zda na dobu neurčitou či určitou. Určitá doba končí po uplynutí dohodnuté
doby.
Můžete se dohodnout o ukončení nájmu, což dle obsahu dotazu ve vašem
případě nebude asi možné.
To znamená, že je třeba ukončit nájem
výpovědí.
- Ta musí být podána vždy písemně.
- Výpovědní doba běží od prvního
dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé
straně.
- Jednostranná výpověď z nájmu bytu
musí mít vždy písemnou formu
a musí být doručena druhé smluvní
straně.
POZOR! Za písemně podanou
výpověď se nepovažuje odeslání
e-mailu nebo SMS.

Ve výpovědi musí být mimo jiné uvedeno:
- kdo ji dává,
- komu je určena,
- označení pronajímaného prostoru,
- váš jednoznačný projev vůle nájem
bytu ukončit.
Pokud se jednalo o smlouvu na dobu
určitou, končí pronájem datem uvedeným na této smlouvě či ústně domluveným.
Vždy platí: Ukončení nájemní smlouvy lze provést dohodou anebo výpovědí, a to bez ohledu na to, zda byl
nájem uzavřen na dobu určitou či neurčitou.
Z uvedeného vyplývá, že nejde o jednoduchou záležitost.
Pokud v této věci nejste dostatečně
zdatná, vyhledejte advokáta, který tuto
problematiku řeší. Neznáte-li advokáta, na kterého byste se chtěla obrátit,
je možné vyhledat advokáta např. dle
jeho zaměření či sídla jeho advokátní
kanceláře na www.cak.cz (česká advokátní komora).

Tip Kováka | 20. června | KOVÁK číslo 12/2022 | 9

Léto – doba festivalů
Léto je zde, čas cestování, dovolených, ale také festivalů. Poslouchat hudbu pod širým nebem je typicky letní zážitek,
který milují mnozí z nás. Česko je totiž země festivalům zaslíbená, každý prázdninový víkend se jich koná hned několik
desítek. Na které bychom vás rádi upozornili?
Po dlouhých dvou letech se konečně
mohou konat festivaly bez omezení.
Lze pořádat libovolně velký festival,
není třeba kontrolovat, zda se jeho
účastníci testují nebo zda se nechali
očkovat. Pořadatelé festivalů si chtějí
tuto dlouhou pauzu vynahradit, a tak
se pořádá obrovské množství akcí, ze
kterých je asi těžké si vybrat. Festivaly se konají naprosto všude po celé
republice a každý letní víkend. Dávno
pryč jsou doby, kdy jste si zde dali maximálně párek v rohlíku a pivo. Dnes si
zde užijete i kulinářský zážitek, neboť
kromě umělců sem pořadatelé zvou
zástupce restaurací a věhlasných kuchařů.

Hrošení – festival s koupáním

Co byste řekli tomu, pokud byste si
mohli poslech hudby zpříjemnit koupelí v rybníce? Přesně to je možné na
festivalu Hrošení, na jehož pořádání
se letos podílí OS KOVO. Festival se
odehraje na pláži rybníku Řeka v zavedeném retrokempu Moře s restaurací
v obci Krucemburk nedaleko Ždírce nad
Doubravou v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Festival je zaměřený
na folk, bluegrass, country a trampskou i irskou muziku. Festival se koná
22.–23. července. V místě se lze také
ubytovat. Potěšit se můžete vystoupením irských tanečnic. Díky stánkům
hlady zcela jistě nebudete.

Rock na Plzeňku – Basinfirefest

Máte rádi rock? Pak můžete vyrazit na
festival Basinfirefest, který se uskuteční ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku ve
dnech 23.–26. 6. 2022. Program festivalu najdete na internetových stránkách
basin.cz/cs, je skutečně pestrý a nechybějí na něm také zahraniční hvězdy.
Uvést můžeme taková jména jako Cocotte Minute, Death To All, Debustrol, Dog
Eat Dog, E!E, Gaia Mesiah, Grave Digger,
Gutalax, Heilung, Hentai Corporation
nebo Tublatanka, takže je jasné, že fanoušci tvrdé muziky budou mít pré. Jde
již o šestnáctý ročník. Za jednodenní
vstupenku dáte 990 korun.

Ladná Čeladná – v podhůří
Beskyd

Sedmý ročník festivalu Ladná Čeladná
láká na ostřílené kapely české hudební

FOTO: Pixabay

scény i mladé a talentované interprety. Vystoupí zde Čechomor, Mňága
a Žďorp, Sto zvířat, Kašpárek v rohlíku,
Michal Horák, Kateřina Marie Tichá &
Bandjeez, DJ Roxtar a mnoho dalších.
Na festival můžete bez obav vzít i své
děti. Užijí si například taneční hrátky
s Honzou Onderem, divadelní představení, čtení pohádek v rámci projektu Celé Česko čte dětem, ale také
nejrůznější hry, soutěže či workshopy.
Festival proběhne 5.–6. srpna. Za jednodenní vstupenku dáte 410 korun, za
dvoudenní rodinné vstupné zaplatíte
1 270 korun.

Country a folk Pecka 2022

Jste milovníci folku a country? Pak vám
doporučíme festival Country a folk Pecka 2022, který proběhne 29.–30. července na koupališti a v kempu Pecka
nedaleko Nové Paky. Letos se zde můžete těšit na jména jako Voxel, Bratři
Ebenové, Buty, Vojta Nedvěd, Věra Martinová, Michal Tučný revival, Náhoda,
Cop, Rangers a Fešáci. V kempu se lze
ubytovat a strávit tak příjemný víkend
s muzikou. Další informace získáte na
www.countrypecka.cz. Za vstupenku zaplatíte 700 korun na dva dny.

Beseda v Topolovém hájku

Devětadvacátý ročník Besedy (dříve Besedy u Bigbítu) proběhne
5. a 6. srpna 2022 v Tasově u Veselí
nad Moravou v areálu Topolový hájek.
Na třech scénách se představí šedesátka účinkujících. Do Tasova se dále
chystá japonský producent Scotch Rolex, který dorazí s ugandskou rapperkou MC Yellah, zavedení umělci jako
Lenka Dusilová & Květy, Amelie Siba,
DVA nebo Kittchen, ale také objevy
české a slovenské nezávislé scény.
Chybět nebude ani Horňácký mužský
sbor z Velké nad Veličkou či maďarští
Freakin‘ Disco. Za vstupenku dáte
900 korun, ubytovat se můžete ve stanovém městečku.
Těšit se dále můžete na kvalitní kávu,
míchané drinky, skvělý bar, domácí
dezerty, nabídku snídaňového menu
a další lahůdky. Chybět nebudou ani
zástupci vinařství a slovenské burgerové jedničky Regal Burger či belgické
hranolky. Festivaloví gastrostaromilci
mohou zajít do kamenného bufetu
na párky v rohlíku či obložené bagety, dále na palačinky ve slané a sladké
podobě.

Michaela Kadlecová
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Naše wi-fi pevnost
Rozmach wi-fi v domácnostech se v posledních 10 letech extrémně rozmohl a mnohdy se běžný
uživatel nestačí divit, kolik je v jeho okolí wi-fi sítí. Vyzařování wi-fi funguje na stejném principu
jako vyzařování jakékoliv jiné sítě, čím víc wi-fi sítí, tím je signál nestabilní a navzájem oslabený.
Jak se chybám nastavení a instalace routeru vyhnout, si řekneme v dnešním článku.
Nesprávná, nebo dokonce žádná úprava v nastavení wi-fi
routeru, tedy zařízení, jež slouží jako pomyslná brána ke
vstupu na internet, může vést k řadě
problémů. Obratný útočník může vy
užít připojení uživatele nebo třeba odcizit data z připojených zařízení, pokud
má router nezáplatovanou chybu. Co
s tím?
Každý poskytovatel (tedy internetový
provider) vám při připojení k internetu připraví základní nastavení routeru pro drátové i případné bezdrátové
připojení. Technik vám většinou poskytne, respektive podle požadavků
nastaví heslo k wi-fi. Ale důležité je
i další heslo, jehož ponechání ve výchozím nastavení může představovat
potenciální bezpečnostní riziko. Řeč je
o heslu k routeru. Na rozdíl od hesla
k wi-fi se heslo routeru primárně používá pro přístup k jeho nastavení.
A je důležité ho změnit, jakmile router
zprovozníte.
Základem je kvalitní heslo
Řada společností vyrábějících routery používá stejné přístupové údaje (IP
adresu routeru a jeho jméno a heslo)
pro různé modely. Děje se tak kvůli
jednoduchosti počátečního nastavení
routeru, přestože jsou již k dispozici
bezpečnější metody.
Tato hesla jsou někdy tak jednoduchá
jako „admin“ či „password“. Nebo se
používá název samotné značky routeru apod. I když útočník, který se chce
dostat do vašeho routeru, nebude
znát značku, kterou používáte, stačí

mu vyzkoušet několik nejpoužívanějších známých výchozích hesel, což mu
umožní do něj proniknout.
Není to pro něj sice tak jednoduché,
protože nejdříve se musí k routeru
připojit bezdrátově nebo kabelem,
ale jakmile zaznamená úspěch (heslo funguje), získá přístup nejen k vaší
síti, ale i důležitým nastavením vašeho routeru.
Riziko se tak zvyšuje, pokud necháte
svou wi-fi nezabezpečenou (bez hesla).
Nebo pokud se vaše wi-fi heslo a heslo
routeru shodují. Naštěstí výchozí heslo a způsoby přístupu k nastavení routeru jsou podrobně popsány v uživatelské příručce zařízení. Proto to první,
co byste měli udělat prakticky ihned, je
podívat se do ní a přečíst si, které kroky výrobce routeru doporučuje udělat
po jeho instalaci. Pokud to nebylo uděláno při zprovoznění, potom je vhodné
udělat to bezodkladně. Hledejte oddíl
Hesla a nastavení zařízení. Nemáte-li
příručku k routeru, najdete ji většinou
na webových stránkách podpory výrobce.
Jak na nastavení
Prvním krokem je přihlásit se do nastavení routeru (nazývaného také konzole
routeru). Chcete-li to provést, musíte do adresního řádku internetového
prohlížeče zadat IP adresu routeru.
Její znění většinou najdete na samotném routeru nebo v jeho příručce. Ale
pozor, pokud jste ji změnili vy sami
nebo technik, který vám router zprovoznil, budete ji muset nejprve zjistit.
K tomu slouží různé nástroje nazývající
se IP skenery. Jsou k dispozici jak pro
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Windows (např. Advanced IP Scanner),
tak jako appky pro smartphony (např.
Network IP Scanner). (Obr. 1)
Nejčastěji používané výchozí IP
adresy wi-fi routerů:
D-Link: 192.168.1.1 nebo 10.0.0.1 /
Asus: 192.168.1.1 / Linksys: 192.168.1.1
nebo 192.168.0.1 / TP-Link: 192.168.0.1
nebo 192.168.1.1
Jakmile zadáte správnou IP adresu svého routeru, měla by se zobrazit stránka s žádostí o uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno a heslo
jsou obvykle vytištěny na štítku umístěném na spodní straně routeru. Pokud nálepku nenajdete, další nejlepší
možností je podívat se do uživatelské
příručky. Nebo ji vyhledejte v databázi RouterIPdress, případně v podpoře
výrobce routeru. V mnoha případech
jsou uživatelské jméno a heslo stejné:
„admin“ či „password“. Případně jde
o kombinaci obojího.
U některých modelů není přístup do
routeru podmíněn žádným heslem –
políčko stačí ponechat prázdné a stisknout Enter. Jakmile zadáte správné
údaje, měli byste se dostat do konfiguračního rozhraní routeru. V konzole
routeru vyhledejte možnost změnit
heslo routeru (zde by opět měla pomoci uživatelská příručka) a změňte
výchozí heslo na takové, které nelze
snadno uhodnout, ale které si budete pamatovat. Pokud máte tendenci
zapomínat hesla, měli byste si heslo
poznamenat a schovat někam, kde je
nikdo nebude hledat, abyste je mohli
v případě potřeby rychle najít.
Poslední verze
Stejně důležité je občas provést jakousi kontrolu, je totiž zapotřebí si uvědomit, že aktualizace firmwaru mohou
přinést nejen vylepšení, ale především
formou záplaty eliminovat trhliny, tedy
objevená slabá místa sloužící k jeho
dalšímu napadení. Každopádně platí, že pokud si nevíte s čímkoli kolem
routeru, nastavení a zabezpečení sítě
rady, svěřte se raději do péče odborníka.
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HUDEBNÍ FESTIVAL

HROŠENÍ NA ŘECE
na pláži rybníku Řeka v kempu Moře, Krucemburk

ctvrtý víkend v cervenci

22-23.7. 2022
Pátek od 17:00
Víťa Troníček TRIO, FLASTR
Honza Brož a DEVÍTKA
Lubomír STRANĎA Stráník
MICHAL TUČNÝ revival PLZEŇ
Sobota od 13:00
CARETA, David Kourek
D.N.A. Brno, PŘÍSTAV
Jindra Černohorský s kapelou
JAUVAJS + vystoupení irských tanečnic
Luboš Javůrek a BOKOMARA trio
Vítěz vysočinské Porty kapela HŘÍCH
Bluegrassová kapela COP
Předprodej i za benefity od zaměstnavatelů na TICKETLIVE.cz !

pravidla, vstupné, harmonogram
a další info na www.hroseni.cz

partnerem obcerstvení i tomboly - Jack Daniels
Domovským partnerem a spoluorganizátorem je SDH a Městys
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Správné znění tajenky z čísla 10: Zbabělec nazývá sám sebe opatrným, lakomec spořivým. Správně luštila a potřebné
štěstí při losování měla Věra Havlíková z Ústí nad Labem. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje
naši křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 21. června. Na tajenku z tohoto čísla
čekáme do 11. července 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

