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Brembo: „Obměna vrcholového představitele 
vyjednávání pomohla.“

Zaměstnanci Bosch Diesel Jihlava obdarovali školu

Společnost Brembo z Ostravy, která se zabývá výrobou brzdových systémů a je vlastněná italským majitelem, patří 
mezi významné lokální zaměstnavatele. Odborová organizace zde nefunguje dlouho, nyní se jí podařilo vyjednat novou 
kolektivní smlouvu. Pavla Pištěka, předsedy základní organizace OS KOVO Brembo Ostrava, jsme se zeptali, jakých 
úspěchů se jim podařilo dosáhnout. 

Jaká je historie vaší organizace? Kdy 
se ustanovila, kolik máte členů?

Naše organizace byla založena v srpnu 
roku 2017, kdy jsme se s kolegy rozhod-
li, že bychom chtěli nahradit původní 
nefunkční odbory, které tou dobou byly 
již v rozpadu. Naším cílem bylo prosa-
dit některé změny. S tím také souvisely 
velké počáteční problémy s nedůvě-
rou ohledně příchodu nových členů do 
naší prvotní základny. Pošramocenou 
pověst jsme překonali a naše organiza-
ce se začala rozrůstat. Aktuální členská 
základna je velmi rozmanitá jak co do 
národností, tak i do pozic v hierarchii 
společnosti. V krátké minulosti jsme 
prošli obměnou naší základní organiza-
ce a po odchodu některých členů výbo-
ru jsme ve vedení aktuálně pouze tři. Od 
počátků jsme do dnešní doby z původ-
ního výboru zůstali již jen dva a Dozorčí  
a revizní komise. Pevně však věřím, že se 
to brzy změní.

Jak probíhá práce ve vaší organizaci, 
jak s členy komunikujete?

V nedávné minulosti jsme dlouze řešili 
otázku obměny naší základní organi-
zace a její budoucnost a v posledních 

dnech jsme se společností vyjednávali  
o nové podobě kolektivní smlouvy. Prá-
ce v organizaci je tedy velmi náročná 
jak časově, tak i v otázce koordinace 
společných setkávání. Co se týče komu-
nikace uvnitř organizace, preferujeme 

Hrušky – obec na Břeclavsku, kterou 
loni v létě nemilosrdně smetlo torná-
do. Zkáze neušla ani místní škola. Na ni 

pamatovali odboráři společnosti Bosch 
Diesel Jihlava ve své sbírce. 
„V úterý jsme byli navštívit paní starost-
ku v obci Hrušky u Hodonína. U této 
příležitosti jsme osobně předali dárkový 
šek a hotovost 65 500 Kč, přičemž část-
ku 16 500 Kč darovali přímo zaměstnan-
ci naší firmy. Peníze budou určeny pro 
vytvoření příjemného prostředí ve škole, 
kterou navštěvují tamější děti, nebo na 
nákup interaktivní tabule,“ uvedl Petr 
Nesměrák ze ZO OS KOVO ODBORY 
BOSCH. 
Místní škola není velká, ale to vůbec 
nevadí, právě naopak. „Vzhledem k ve- 

likosti obce má škola pouze první  
stupeň, avšak dle slov paní starostky 
Filipovičové je absence druhého stup-
ně základní školy pro děti jistým příno-
sem. Děti se naučí orientovat v jízdních 
řádech, samotné cestovat, zkrátka jsou 
celkově samostatnější. Během naší náv-
štěvy s  panem předsedou Melicharem 
jsme měli možnost porovnat letecké 
záběry před a po katastrofě. Je jen stěží 
popsatelné, čemu obyvatelé museli čelit. 
Ale velmi pozitivně vnímáme, jak silné-
ho ducha musí člověk mít, že se dokáže 
„postavit na nohy“ a začít opět žít,“ dodal 
Petr Nesměrák. (kad)
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Filip Timcenko, Lukáš Kaluža, Pavel Pištěk, Angelo Battistella, Maciej Stanny, Miroslav Dostál a Karolína 
Aniolová ze společnosti Brembo.  

FOTO: archiv Brembo Czech s.r.o.
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Šek převzala starostka Hrušek Jana 
Filipovičová. 
 FOTO: ZO OS KOVO při BOSCH DIESEL Jihlava
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především osobní setkání a jako komu-
nikační nástroj používáme také sociální 
sítě a naše internetové stránky.

Jak probíhalo jednání o vaší kolektiv-
ní smlouvě?

Vyjednávání kolektivní smlouvy je  
v dnešní době velmi složitý proces. 
Počátek diskusí nastal již začátkem roku 
2020, avšak následná covidová situa-
ce vše velmi prodloužila a komunikaci 
znesnadnila. Společnost i její pracovníci 
se museli s touto krizí vyrovnat a najít 
cestu, jak součinně překonat obtížné 
překážky. Oddálení vyjednávání napo-
mohlo především to, že byla stále plat-
ná předchozí kolektivní smlouva z roku 
2019. Mohli jsme tedy využít dočasné 
provizorium. V tomto těžkém období 
také znesnadnily vyjednávání opako-
vané výměny osobností v pozici gene-
rálního ředitele společnosti. Opětovné 
diskuse k nové podobě KS započaly tedy 
až na podzim roku 2021 za současného 
vedení. Citelně vnímáme, že tato obmě-
na vrcholového představitele společ-
nosti velmi napomohla ke zvýšení úrov-
ně samotného vyjednávání.

Jakých výsledků jste dosáhli?

Předně se nám podařilo plošné navýše-
ní mezd o 4 % pro technickohospodář-
ské pracovníky, o 10 Kč na hodinu pro 
dělnické pozice a další navýšení o 6 % 
pro rok 2023, jehož podklady se teprve 
budou projednávat. Dále došlo ke změ-
nám v podmínkách pro vyplácení roč-
ního bonusu a navýšení celkové částky, 
která nyní dosahuje až 30 000 Kč. Dále 
jsme převzali bonusy a výhody z přede-
šlé kolektivní smlouvy, jako jsou finanč-
ní dary u příležitosti sňatku či narození 
dítěte, ale také v nesnadných chvílích, 
jako jsou kupříkladu pohřby. Dále pak  

odměny pro seniorní zaměstnance  
a další. Celkově vnímáme novou podo-
bu KS velmi kladně. Je to samozřejmě 
zásluhou obou stran kolektivního vyjed-
návání a hlavně máme na paměti pod-
poru všech spolupracovníků napříč spo-
lečností.

Jakým způsobem oslovujete nové členy?

Aktuálně se snažíme uzavřít především 
rekonstrukci základní organizace a poté 
máme v plánu informování zaměst-
nanců o nových záměrech, které z této 
činnosti budou vyplývat. Samozřejmě 
také chystáme podobu oslovení nových 
zaměstnanců, kteří se s naší organizací 
ještě nepotkali.

Jak probíhá ve vaší firmě náborový 
proces? Potýkáte se s nedostatkem 
nových pracovníků? 

Naše společnost využívá reklamní spo-
ty v rádiu a také působí na budoucí 
pracovníky na sociálních sítích. Čas od 

Pavel Pištěk, předseda základní organizace OS KOVO Brembo Ostrava, a Lukáš Kaluža, hospodář  
odborové organizace.  

FOTO: archiv Brembo Czech, s. r. o.

času probíhá také náborová akce, kdy 
se noví zaměstnanci při splnění určitých 
podmínek nabírají přímo do kmene, 
a mohou tak čerpat z celého portfolia 
firemních benefitů. Jedním z nástrojů, 
které firma poskytuje řadovým zaměst-
nancům, jsou bonusy za doporučení 
nového pracovníka. Náborový proces 
začíná pohovorem a prohlídkou výrob-
ních či logistických prostor. Po přijetí  
a určení pozice máme TWI školitele, kteří 
se nových zaměstnanců ujmou a mají je 
po určitou dobu na starost. Problémem 
je stejně jako ve většině firem nedosta-
tek nových pracovníků, tato situace se 
bohužel dlouhodobě výrazně nemění. 
Pracovníky máme také z Polska a Ukra-
jiny. V nedávné minulosti se plánovala 
také pracovní síla z Filipín, avšak tato 
aktivita nebyla naplněna. Ohledně obo-
rů nám scházejí především zaměstnanci 
ve výrobě, a to ve všech fázích procesu 
(slévárna, obrobna i montáž). Rádi uvítá-
me všechny budoucí zaměstnance, kteří 
se chtějí podílet na úspěchu naší společ-
nosti v celém spektru činnosti. (kad)

Do dozorčí rady ČEZ za zaměstnance Milan Wagner
Do dozorčí rady ČEZ zvolili 24. ledna 
zaměstnanci Milana Wagnera, který  
je předsedou základní organizace 
OS KOVO profesních zaměstnanců 
Teplárny Ústí nad Labem. Ta působí  
u pobočky ČEZ Teplárna Trmice a je sou-
částí Skupiny ČEZ. 
Volba členů dozorčí rady ČEZ probí-
há v souladu se stanovami ČEZ s tím, 
že dvě třetiny členů dozorčí rady volí  
a odvolává valná hromada, jednu 
třetinu členů dozorčí rady ČEZ volí  

a odvolávají zaměstnanci společnosti. 
Členem dozorčí rady voleným zaměst-
nanci může být pouze zaměstnanec, kte-
rý je u společnosti v pracovním poměru. 
Způsob volby a odvolání členů dozorčí 
rady volených zaměstnanci společnosti 
a jejich náhradních členů určuje Volební 
řád ČEZ, a. s., který také může stanovit, 
že se volby uskutečňují prostřednictvím 
volitelů. Funkční období jednotlivého 
člena dozorčí rady je čtyřleté.
 (kad)Zaměstnanci ČEZ zvolili Milana Wagnera.



Společnost STOW Karviná, s. r. o., hod-
lá zvýšit objem výroby. O tom, jak to 
provést, se radila s místními odbory. 
O jednání informoval Lukáš Němeček: 
„Jako předseda dílenské organizace ve 
STOW Karviná jsem absolvoval schůzku 
s nejvyšším vedením STOW Group, která 
vlastní devět výrobních závodů v Evro-
pě. Jednání probíhalo v klidné a vstřícné 
atmosféře,“ upozornil. 
Hlavním tématem diskuse bylo navýšení 
výroby. „Belgickým vedením byl nastí-
něn plán budoucího rozvoje našeho 
závodu s tím, že pro dosažení tohoto 
plánu bude zapotřebí navýšit výrobní 
kapacity změnou rozvržení pracovní 
doby. Za odborovou organizaci jsem 
vedení sdělil, že tato změna by měla 
být zohledněna ve finančních bonusech 
pro zaměstnance. Shodli jsme se také 
na potřebě dalších jednání, a to nejen 
k navrženému plánu rozvoje,“ konstato-
val Lukáš Němeček. „Pro vedení STOW 
Group je důležité zajistit zaměstnan-
cům kvalitní zázemí a pozitivní motivaci  
k práci. Bude na tom s námi nadále spo-
lupracovat. Vždy se snažíme dohodnout 
kompromisní shodu akceptovatelnou  

a výhodnou pro obě strany, jelikož 
kvalitní spolupráce je pro nás všechny 
důležitá,“ dodal předseda.
Společnost STOW působí v oblasti vývo-
je a výroby regálových systémů nejvyš-
ší kvality pro skladování paletovaného 
nebo drobného zboží a delších objek-
tů a rovněž skladových plošinových 

konstrukcí. Obchodní síť společnosti je 
aktivní ve 13 zemích. V České republice 
sídlí výrobní závod v Karviné. Základ-
ní organizace OS KOVO ArcelorMittal 
Karviná působí ve firmách Baumann 
Springs, STOW, Mölnlycke Health Karvi-
ná i Havířov, Shimano, Gates Hydraulics 
a AMTP Karviná.  (kad)

„Stávková pohotovost dle našich  
informací stále trvá, jedná se o řeše-
ní sporných problémů. Vyhlášena byla 
příslušnými odborovými organizacemi 
působícími u zaměstnavatele po reali-
zaci fúze firem Arriva Východní Čechy 
a Arriva Morava. Zaměstnanci bývalé 
firmy Arriva Morava poukazují na to, 
že přechodem práv a povinností u nich 
došlo od 1. ledna 2022 ke zhoršení  
pracovních, mzdových a sociálních pod-
mínek,“ uvedl předseda Odborového 
svazu dopravy Luboš Pomajbík. Stávko-
vá pohotovost se týká stovek řidičů.  
Ti si stěžují, že nemají k dispozici rozpis 
práce, nedostávají bezpečnostní pře-
stávky, nejsou včas seznámeni s prací, 
kterou mají vykonávat. S vedením zatím 
jednaly základní odborové organizace, 
nyní by do jednání měl vstoupit Odbo-
rový svaz dopravy. Lukáš Pomajbík dále 
uvedl, že pokud budou řidiči stávkovat, 
je to na rozhodnutí základních odboro-
vých organizací. „Osobně jsem jednal 
s generálním ředitelem Arriva ČR Ing.
Adamkou ihned po  vyhlášení stávkové 
pohotovosti, hledali jsme možnosti řeše-
ní sporných problémů. V současné době 

Odborový svaz dopravy kontroluje stov-
ky aktuálně zpracovaných rozvrhů prá-
ce, tzv. turnusů, z hlediska bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci.  Dne 20. led-
na 2022  proběhlo jednání příslušných 
odborových organizací s vedením firmy  
Arriva autobusy. Pro Odborový svaz 
dopravy je situace, pomoc a řešení 
složitější především proto, že ve firmě 
působí několik odborových organi-
zací, které nejsou členskými ZO OSD. 
Proto i vstup do jednání za účelem 
úspěšné dohody je pro Odborový 
svaz dopravy podmíněn  a záleží na 
všech příslušných odborových orga-
nizací, zda se dohodnou na společ-
ném názoru a postupu. Odborový svaz 
dopravy trvale a opakovaně nabízí svůj 
servis a svoji pomoc k vyřešení daných 
problémů,“ prohlásil Lukáš Pomajbík. 
„Stávkovou pohotovost vyhlásily jen 
vybrané odborové organizace na Mora-
vě, my sami k ní nevidíme důvod, pro-
tože kolektivní smlouva je uzavřena.  
S odborovými organizacemi jednáme, 
aby byly všechny strany spokojeny,“ 
uvedl Jan Holub, tiskový mluvčí Arriva. 
V České republice provozuje skupina 

Arriva 2 000 autobusů, 38 trolejbusů, 
83 vlaků a zaměstnává více než 3 500 
zaměstnanců. Celkový roční obrat sku-
piny převyšuje 7,2 miliardy korun. 
Hlavní činností společnosti je linková 
autobusová doprava vypravující přes  
15 000 spojů denně, která ročně pře-
praví více než 115 miliónů cestujících. 
Naposledy vyhlásili řidiči ARRIVA Mora-
va, a. s., stávkovou pohotovost 19. pro-
since 2020. Odbory uváděly, že ztráty 
společnosti ARRIVA Morava, a. s., které 
jsou důsledkem pandemie a výsledku 
výběrových řízení, chce zaměstnavatel 
přenést plně na zaměstnance zvýšením 
týdenní pracovní doby a snížením mezd. 
K uskutečněné stávce došlo před pěti 
lety. Řidiči autobusů Arriva Morava  
v Olomouckém kraji stávkovali na jaře 
2017. K jednodenní stávce organizované 
kvůli mzdovým požadavkům se tehdy při-
pojilo 120 řidičů autobusů Arriva Mora-
va na Šumpersku, Jesenicku, v Mohelnici 
a v Zábřehu. Stávka byla vyhlášena jako 
celostátní, výrazněji však zasáhla jen 
Jihomoravský a Olomoucký kraj, čás-
tečně Pardubický a okrajově Zlínský. 

 (kad)

Odborové organizace ve společnosti ARRIVA autobusy působící v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji 
vyhlásily dne 20. ledna 2022 stávkovou pohotovost. 
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Jednání ve STOW - Lukáš Němeček uprostřed a belgické vedení společnosti.
 FOTO: OS KOVO - ArcelorMittal Karviná

Jak navýšit výrobu ve STOW?

Řidiči autobusů ve stávkové pohotovosti
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Majetkové vyrovnání
Právo | JUDr.�Marie�Stodolová,�právnička�Praha�

Podal jsem návrh na rozvod manželství. Děti máme již dospělé, ale dozvěděl jsem se, že je třeba nej-
dříve rozdělit majetek, jinak nás nerozvedou. Můžete mi k tomu podat vysvětlení?      
 Č. R., Kolín

Není pravdou, že vás 
nerozvedou, pokud 
nemáte uzavřenou 
dohodu o úpravě 
majetkových pomě-

rů a bydlení pro dobu po rozvodu, ale 
bude se jednat o tzv. rozvod sporný, 
kdy soud zjišťuje příčiny rozvratu.
Aby vše proběhlo co nejjednodušeji, je 
snazší a rychlejší tzv. nesporný rozvod 
(bez zjišťování příčin rozvratu). Návrh 
na něj můžete podat, pokud:

•  Návrh podáváte společně oba dva 
nebo se druhý k návrhu připojí.

•  Ke dni zahájení řízení o rozvod trva-
lo vaše manželství nejméně jeden 
rok a již spolu déle než šest měsíců 
nežijete.

•  Dohodli jste se na úpravě svých 
majetkových poměrů, svého bydle-
ní a popřípadě výživného pro dobu 
po rozvodu. Obě dohody vyžadují 
písemnou formu a podpisy musejí 
být úředně ověřeny.

Pokud však s manželkou máte spory  
a nedokážete se na rozvodu dohod-
nout, bude se jednat o sporný rozvod, 
který nastává, pokud:

• jeden z manželů s rozvodem nesou-
hlasí

• manželé nejsou schopni se domlu-
vit na vypořádání společného  
jmění

• manželé nejsou schopni se domlu-
vit na péči o nezletilé dítě

Budeme vycházet ze skutečnosti, že 
jste absolvovali sporný rozvod, soud 
rozsudkem vaše manželství rozve-
dl, na písemném vyhotovení rozsud-
ku máte vyznačenou doložku právní 
moci, to znamená, že je vaše manžel-
ství s konečnou platností rozvedené. 
Nyní se budeme zabývat vypořádáním 
vašeho majetku, který jste získali za 
trvání manželství, tzv. společné jmění 
manželů (SJM). 
Dnem právní moci rozsudku o rozvodu 
vaše společné jmění zaniklo, a je tedy 
třeba ho vypořádat.
Způsoby, jak vypořádat zaniklé společ-
né jmění manželů, jsou tři:

• Prvním způsobem je dohoda mezi 
manžely. Pokud je to možné, je 
tato varianta vždy nejlepší. Sepíše 
se dohoda o vypořádání společ-
ného jmění manželů, která musí 
mít písemnou formu. Spolu s ní je 
nutné doložit i případné smlouvy 
o převodu vlastnického práva. Na 
co je třeba si dát v rámci dohody 
o vypořádání pozor, jsou dluhy 
manželů, neboť vypořádáním nes-
mí být dotčeno právo třetí osoby, 
např. věřitelů. U vás tato dohoda asi 
nebude možná, neboť v opačném 
případě byste ji uzavřeli před roz-
vodem manželství a jednalo by se 
o nesporný rozvod. Ovšem i po roz-
vodu manželství dohodu o vypořá-
dání majetku můžete uzavřít.

• Pokud dohoda není mezi vámi mož-
ná, přistoupí se k druhému způ-
sobu vypořádání – rozhodnutím 
soudu. Návrh na vypořádání může 
podat k soudu kterýkoli z rozvede-
ných manželů, ovšem je zde zákon-
ná časová podmínka, a to do tří let 
od zániku manželství. Povinnou 
součástí je pak návrh podávajícího 
manžela, jak by měl soud rozhod-
nout, avšak soud není tímto návr-
hem povinen se při svém rozhodo-
vání řídit.

• Poslední možností je vypořádá-
ní pomocí tzv. právní domněn-
ky. Pokud do tří let od rozvodu 

nedojde k dohodě ani k soudnímu 
vyrovnání, je uplatněna zákonná 
domněnka, která určuje, že movi-
té věci zůstávají ve vlastnictví toho 
z manželů, který je dosud užíval,  
a ostatní věci včetně nemovitostí  
a závazků přecházejí do podílového 
vlastnictví obou manželů, tedy kaž-
dý z rozvedených manželů se stává 
vlastníkem ½ nemovitého majetku.

Nyní si připomeneme, co vše patří do 
SJM a co naopak nepatří:
Do SJM patří všechny movité a nemo-
vité věci, které jeden či oba manželé 
nabyli v době manželství a na jejichž 
nákupu se společně podíleli, případně 
je hradili ze společných prostředků. 
Pokud jeden z manželů začal během 
manželství podnikat, patří do SJM i jeho 
podíl ve společnosti (nevztahuje se to 
však na členská práva či povinnosti). 
Do SJM také patří veškeré závazky, kte-
ré během manželství vznikly oběma 
manželům současně. 
Do SJM naopak nepatří věci sloužící  
k osobní potřebě (např. oblečení, hygi-
enické potřeby) nebo věci, které jeden  
z manželů získal darem či v rámci dědic-
tví. Pokud by však byl předmětem 
dědictví byt, který bude pronajímán, 
peníze z pronájmu již do SJM patří. 
Pokud by však s darovanou nemovi-
tostí byly spojené i dluhy, budou se 
týkat pouze majitele nemovitosti  
a nebudou součástí SJM. 

 FOTO: Pexels
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Kolik je sleva za školkovné?
Daňová odpovědna | Jindřiška�Plesníková,�specialistka�úseku�odborové�politiky�OS�KOVO

Nastoupila jsem od 1. ledna 2022 do zaměstnání po mateřské dovolené. Mám malé dítě umístěné 
ve školce. Chtěla bych vědět, v jaké výši je sleva. Kolegyně říkala, že 15 200 Kč. A kdo může uplatnit 
školkovné?                                                              J. N., Český Brod

Školkovné je vázáno 
na výši minimální 
mzdy. S ohledem na 
skutečnost, že mini-
mální mzda byla od 1. 

ledna 2022 navýšena z částky 15 200 Kč 

na částku 16 200 Kč, bude možné  
v roce 2022 uplatnit slevu ve výši  
16 200 Kč maximálně. Sleva se uplat-
ňuje až při ročním zúčtovaní daně  
z příjmů, popřípadě v daňovém přizná- 
ní, nikoli během roku na základě po- 

tvrzení, které vydá předškolní zařízení.
Školkovné může uplatnit jeden z rodi-
čů, který žije s dítětem ve společně hos-
podařící domácnosti. Tuto slevu nelze 
dělit, takže druhý rodič nemůže škol-
kovné uplatnit. 

Správně v dotazu 
uvádíte, že balkony, 

lodžie, terasy a atria jsou společ-
nou částí domu (tvoří plášť domu) 
i v případě, že jsou přístupné pouze z 
bytu a jsou vždy ve výlučném užívání 
vlastníka příslušné jednotky.
 Podle § 1208 písm. e) odst. 2 občan-
ského zákoníku patří do působnosti 
shromáždění vlastníků rozhodování 
o opravě nebo údržbě společné části 
anebo stavební úpravě společné části, 
která nevyžaduje změnu prohlášení, 
převyšují-li náklady částku stanovenou 
nař. vl. č. 366/2013 Sb.; to neplatí, pokud 
stanovy určí něco jiného.
V působnosti statutárního orgánu spo-
lečenství vlastníků jednotek je rozho-
dování o opravě nebo stavební úpravě 
společných částí nemovité věci, nepře-
vyšují-li náklady v jednotlivých přípa-
dech částku 1 000 Kč v průměru na kaž-
dou jednotku; tento limit neplatí, pokud 
se jedná o opravy způsobené havárií na 
společných částech nebo pokud stano-
vy společenství vlastníků jednotek určí 
něco jiného (nař. vl. č. 366/2013 Sb.,  
o úpravě některých záležitostí souvise-
jících s bytovým spoluvlastnictvím § 13 
odst. 2).
Do působnosti shromáždění také náleží 
rozhodování o rozpočtu.

Všechny tyto okolnosti uvedené v práv-
ních předpisech je třeba si dát do sou-
vislostí a podle toho se zachovat. Také 
lze zcela jednoduše uvést, že by výbor 
společenství měl postupovat v souladu 
s rozhodnutím shromáždění vlastníků  
a stanovami.
Prakticky si pak celý postup představu-
ji tak, že jste na shromáždění vlastníků 

rozhodli o zasklení lodžií včetně financo-
vání celé akce. Usnesli jste se na tom, že 
všichni mají možnost nabídku zasklení 
využít a za jakých podmínek, např. kolik 
hradí vlastník, kolik je vyplaceno z fon-
du oprav. Ti, co nabídku nevyužijí, pak 
samozřejmě nemají nárok na vyplacení 
„příspěvku“ na zasklení, protože nic na 
společné části nezhodnotili.

Zasklení lodžií a fond oprav

Ráda bych se zeptala, jak se máme zachovat v případě, že připlácíme vlastníkům  
společenství na zasklení lodžií. Všichni však zasklení nepožadují. Měli bychom těm, kteří zasklení 
nepožadují, vyplatit stejnou částku z fondu společenství? My si myslíme, že ne, neboť jsou to peníze 
určené na opravy, obnovu a údržbu společného majetku (což je i plášť budovy). Pokud bychom pří-
spěvek vyplatili i těm, kteří lodžii nezasklívají, nebyl by použit k uvedeným účelům. 
 K. L., Uhlířské Janovice

Bydlení  |  JUDr.�Jitka�Kocianová,�poradkyně�Sdružení�nájemníků�ČR�
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Nejdříve na upřes-
něnou, jeden byt 
vlastníte a chcete si 
pořídit byt v bytovém 
družstvu, kde bude-

te vlastnit družstevní podíl. Družstvo  
s vámi sepíše nájemní smlouvu k družs-
tevnímu bytu. Vlastnictví k bytu bude 
stále náležet bytovému družstvu.
Nyní k vaší otázce, zda můžete vlastnit 
byt a zároveň vlastnit družstevní podíl  
v družstvu. Můžete. Vlastnické prá-
vo patří k základním lidským právům, 
která jsou garantována Ústavou. Z Lis-
tiny základních práva a svobod, která 

je součástí ústavního pořádku České 
republiky, čl. 11 vyplývá, že každá oso-
ba má právo vlastnit jakýkoliv majetek, 
nezávisle na tom, zda už něco vlastní,  
a to včetně bytu či družstevního podílu. 
Právo na vlastnictví je právem přisvo-
jovat si hodnoty, které podmiňují lid-
skou existenci a patří k přirozeným prá-
vům člověka. Meze vlastnického práva 
mohou být stanoveny pouze v případě 
zájmu společnosti nebo ochrany práv 
druhých, a to zákonem. Vyvlastnění je 
výjimečným opatřením a může k němu 
dojít jedině ve veřejném zájmu, na zákla-
dě zákona a za přiměřenou náhradu. 

Nespornou zásadou vlastnického práva 
je také ochrana dědění.

Na statutární orgán SVJ se vztahují jako 
na každý jiný statutární orgán ustano-
vení § 118 až § 418 zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, která se dotýkají jakékoli 
jiné právnické osoby (spolek, nadace, 
ústav, korporace, SVJ, odborová orga-
nizace). Občanský zákoník, stejně jako 
jiné právní předpisy naleznete např. na 
www.zakonyprolidi.cz.
Statutárnímu orgánu náleží veškerá 
působnost (práva a povinnosti), kte-
rou zakladatelské právní jednání, zákon 
nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci 
nesvěří jinému orgánu právnické oso-
by. V případě SVJ to budou hlavně sta-
novy SVJ, proto do nich nahlédněte.
Nejdůležitější povinností výboru SVJ 
je pak správa domu a pozemku, kte-
rou upravují § 1189 až § 1216 občan-
ského zákoníku a také nařízení vlády 
č. 366/2013 Sb., o úpravě některých 
záležitostí souvisejících s bytovým spo-
luvlastnictvím.
Podrobnosti o činnostech týkajících 
se správy domu a pozemku předsta-
vují nejrozsáhlejší soubor ustanovení  
v nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Úprava 

se člení na správu domu a pozemku 
z hledisek provozních a technických  
a dále z hledisek správních činností 
zahrnutých ve správě domu a pozem-
ku. V rámci ustanovení týkajících se 
správy domu a pozemku se v naříze-
ní vlády č. 366/2013 Sb. upravuje také 
dělba působnosti mezi shromážděním  
a statutárním orgánem SVJ. 
V § 13 nařízení vlády je uvedeno, že  
v působnosti statutárního orgánu spo-
lečenství vlastníků jednotek je rozho-
dování o nabytí, zcizení nebo zatížení 
movitých věcí, jejichž pořizovací cena 
nedosáhne v kalendářním roce sou-
hrnné částky 10 000 Kč, dále rozhodo-
vání o zcizení nebo zatížení movitých 
věcí, jejichž zůstatková cena v kalen-
dářním roce nepřesahuje v souhrnu  
10 000 Kč; to neplatí, pokud stanovy 
společenství vlastníků jednotek určí 
něco jiného. 
Společenství vlastníků jednotek je spe-
cifickou právnickou osobou založenou 
za účelem zajišťování správy domu  
a pozemku (§ 1194 OZ). Přitom platí, že 
osobou odpovědnou za správu domu 
a pozemku je společenství vlastníků, 

a nevzniklo-li, pak je za správu domu 
odpovědný správce (neplést se správ-
covskou firmou; tzv. operativní správce) 
jako osoba se specifickým postavením. 
Společenství vlastníků jako osoba 
odpovědná za správu domu určí ve 
svých stanovách statutární orgán, tj. 
obvykle výbor jako kolektivní orgán 
nebo pouze předsedu jako individuální 
orgán.
Výkon správy je vlastně přímým výko-
nem části vlastnických práv bytových 
spoluvlastníků, kteří je sami nemohou 
vykonávat. Správa domu a pozemku 
podle definice zákona zahrnuje vše, 
co nenáleží vlastníku jednotky a co je  
v zájmu všech spoluvlastníků nutné 
nebo účelné pro řádnou péči o dům  
a pozemek jako funkční celek a zachová-
ní nebo zlepšení společných částí. Sprá-
va domu zahrnuje i činnosti spojené  
s přípravou a prováděním změn spo-
lečných částí domu nástavbou, přístav-
bou, stavební úpravou nebo změnou 
v užívání, jakož i se zřízením, udržová-
ním nebo zlepšením zařízení v domě 
nebo na pozemku sloužících všem spo-
luvlastníkům domu (§ 1189 odst. 1 OZ).

Lze vlastnit několik nemovitostí?

Práva a povinnosti statutárního orgánu SVJ

Matka mi darovala byt, ale v bytě má právo doživotně bydlet. Vše je zapsáno v katastru nemovitos-
tí. Nemám kde bydlet, takže si chci pořídit družstevní byt pro své bydlení. Můžu mít byt v osobním  
i družstevním vlastnictví?                                         M. R., Ústí nad Labem

Je možno někde zjistit, jaká práva a povinnosti má statutární orgán společenství?    P. L., Kutná Hora

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

Bydlení  |  JUDr.�Jitka�Kocianová,�poradkyně�Sdružení�nájemníků�ČR�
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Všichni vlastníci bytových domů mají 
mnohdy problém se svými vlastníky, 
družstevníky nebo nájemci. Snaží se 
proto vytvářet pravidla pro chování  
v domě, domovní řád. Ano, máte prav-
du, problémy se schválením takové-
ho domovního řádu jsou vždy. Proto 
mnohá společenství vlastníků schválí 
domovní řád prostřednictvím svých 
stanov. Součástí stanov je domovní 
řád. Problematickou věcí je i právní 
vymahatelnost domovního řádu. Ať 
už je domovní řád schválený, či není 
schválený, vždy je tu snaha o to, aby  
v domě byl pořádek, a to by mělo být  
v zájmu každého, kdo v domě bydlí 
nebo se zde zdržuje jako návštěva. Na 
druhé straně je nutno podotknout, že 
pravidla slušnosti by měl ctít každý člo-
věk i bez domovního řádu.
Když už chcete domovní řád, tak by 
měl obsahovat skutečně jen pravidla 
chování v domě (např. rušení nočního 
klidu, dodržování čistoty a pořádku  
v domě, chov zvířat v domě, užívání 
společných prostor v domě, hluk při 
rekonstrukci bytu apod.).
V dotazu zmiňujete hasicí přístroje, 
vedení elektriky na venkovní zdi, revi-
ze a další, což jsou věci, které nelze 
upravit v domovním řádu, nanejvýš je 
možné uvést, že vlastník je povinen si 
počínat tak, aby nedošlo ke škodám na 
majetku nebo zdraví a životě ostatních 
vlastníků domu a je povinen dodržovat 

veškeré bezpečnostní předpisy dotýka-
jící se bydlení v domě. Podotýkám, že 
tato povinnost by měla být pro každého 
samozřejmostí.  
Hasicí přístroj v domě, jeho revize, revi-
ze spotřebičů a další, to je rozsáhlá pro-
blematika dodržování bezpečnostních 
předpisů v domě, a navíc tyto předpi-
sy se dále rozdělují na požární před-
pisy, předpisy dotýkající se rozvodů 

elektřiny, revize elektřiny, různých 
technických norem. V domě musíte mít 
např. vyvěšen Požární řád (vyhotoví 
odborná firma, popřípadě zprostřed-
kovaně správcovská firma (její technik) 
SVJ. V rámci stanov lze uvést, že vlastník 
bytu odpovídá za revizi svých spotřebi-
čů (plyn, elektřina), za revizi elektřiny ve 
společných prostorách odpovídá statu-
tární orgán SVJ.

Domovní řád v SVJ

Jsme nové společenství vlastníků. Stanovy shromáždění schválilo, ale nemáme odsouhlasený domovní řád, o kterém 
je ve stanovách jen zmínka. Co musí domovní řád obsahovat, aby nedošlo k nějakým kolizím mezi sousedy z hlediska 
bezpečnosti (např. hasicí přístroje, vyvedení elektriky na venkovní zdi, revize apod.)?                    P. K., Praha 

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

Správa se vztahuje i na společné čás-
ti, které slouží výlučně k užívání jen  
některému ze spoluvlastníků, např. 
terasy, lodžie, balkony, parkovací stání 
apod.
Primární odpovědnost za správu domu 
a pozemku nese vždy vlastník bytového 
domu, případně členové statutárního 
orgánu společenství vlastníků jedno-
tek. Výkon správy domu je možné svě-
řit na základě smlouvy tzv. operativní-
mu správci (správcovské firmě), ale ani 
tato smlouva nezbavuje členy statutár-
ního orgánu SVJ odpovědnosti. Ti totiž 
ručí za výkon funkce člena statutárního 
orgánu svým majetkem.
Člen voleného orgánu korporace musí 

svou funkci vykonávat v souladu s § 159 
odst. a) OZ , a to:
1.      s nezbytnou loajalitou,
2.      potřebnými znalostmi a
3.      pečlivostí.
V zásadě se dá konstatovat, že řádný 
hospodář jedná ve věcech právnické 
osoby odpovědně a svědomitě a peču-
je o svěřený majetek, jako kdyby šlo 
o jeho vlastní majetek. Současně se 
samozřejmě nepřepokládá, že by řád-
ným hospodářem mohl být jen ten, kdo 
disponuje všemi potřebnými znalost-
mi. Důležité je, aby byl schopen roz-
poznat případně hrozící škodu a této 
škodě předcházet, ať již tím, že její vznik 
odvrátí sám, či s odbornou pomocí 

třetí osoby (např. s revizním technikem, 
požárním technikem, hygienou, komi-
níkem, správcovskou firmou). Dodá-
vám ještě, že vedení řádné evidence 
o účetnictví i hospodaření korporace, 
ale i pečlivost při výkonu dalších čin-
ností souvisejících se správou domu  
a pozemku, by měly být pro každou 
právnickou osobu samozřejmostí.
Pro úplnost je třeba uvést, že nejen 
statutární orgán společenství vlastníků 
jednotek má práva a povinnosti spo-
jené se správou domu a pozemku, ale 
také každý vlastník jako člen společen-
ství by měl znát právní úpravu bytové-
ho spoluvlastnictví v § 1158 až § 1222 
občanského zákoníku a dodržovat ji.

 FOTO: Pexels
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Plíseň v bytě je velmi 
častou závadou ve 
staré bytové výstav-
bě, ale také v domech 

s byty po zateplení. 
Nejsem odborník k tomu povolaný, aby-
ch hodnotila stav bytu. Jedině odborník 
může zjistit a posoudit, co je příčinou 
vzniku plísně, např. špatná izolace, špat-
ně provedené zateplení nebo jiná příči-
na. V případě, že odborník stavař uvede, 
že za vadu bytu (tvorbu plísně v bytě) 
nese odpovědnost pronajímatel, pak 
pronajímatele písemně vyzvěte, aby 

závadu odstranil. Pronajímatel je totiž 
povinen udržovat byt ve stavu způsobi-
lém k užívání a bydlení.
V případě, že pronajímatel svou povin-
nost bez zbytečného odkladu nesplní, 
můžete vadu po předchozím upozorně-
ní pronajímatele odstranit sám a poté 
požadovat náhradu odůvodněných 
nákladů. Také můžete požadovat slevu 
z nájemného. Pozor však, není to tak, 
že vy si sám určíte slevu a budete platit 
nižší nájemné. Na slevě se musíte s pro-
najímatelem dohodnout.
Poslední možností je, že pokud pro- 

najímatel závadu neodstraní bez zby-
tečného odkladu, můžete nájem bytu 
vypovědět bez výpovědní doby (oka-
mžitě).

V dotazu je uvedeno, že nájemce bytu se 
nestal při vzniku bytového družstva za 
účelem koupě bytového domu členem 
družstva. Představenstvo nově vznik-
lého bytového družstva situaci vyře-
šilo tak, že z nájemce bytu se stal pod-
nájemce bytu na základě s družstvem 
uzavřené podnájemní smlouvy. Zda 
a jakým způsobem družstvo ukončilo 
nájemní smlouvu k bytu dosud bydlící-
ho nájemce bytu se v dotazu neuvádí. 
Budeme vycházet z toho, že nájem-
ní smlouva byla ukončena dohodou, 
protože tato otázka není předmětem 
dotazu, nebudeme se jí dále zabývat. 
Obvykle si tuto situaci řeší s nájem-
cem budoucí člen družstva ještě před 
vstupem do družstva. Představenstvo 
družstva však vůbec nemělo právo  
s nájemcem bytu uzavírat podnájemní 
smlouvu, mělo respektovat jeho nájem-
ní smlouvu (družstvo vstoupilo do 
práv a povinností původního vlastníka)  

a popřípadě pak ponechat řešení situa-
ce na členovi družstva, který složil člen-
ský vklad a v družstvu má družstevní 
podíl. Dobrá ale, stalo se, že z nájemce 
je podnájemce. V dotaze není uvedeno, 
ze kterého roku je podnájemní smlouva, 
ale při řešení současné situace, bude-
me vycházet ze stávající právní úpravy 
bytových družstev v zákoně č. 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Družstevním 
bytem nebo družstevním nebytovým 
prostorem (dále jen „družstevní byt“) 
se rozumí byt nebo nebytový prostor, 
který je v budově ve vlastnictví nebo 
ve spoluvlastnictví bytového družstva, 
nebo který je ve vlastnictví nebo ve spo-
luvlastnictví bytového družstva, a byto-
vé družstvo jej poskytlo do nájmu členo-
vi bytového družstva, který se sám nebo 
jeho právní předchůdce na jeho poříze-
ní podílel členským vkladem. Člen byto-
vého družstva má právo na uzavření 

nájemní smlouvy k družstevnímu bytu. 
Určitě je toto právo člena družstva 
zakotveno i ve vašich stanovách. Jak-
mile bude mít člen družstva v rukou 
nájemní smlouvu, může jednat s pod-
nájemníkem. Pro nápravu lze doporučit 
následující postup. Celou situaci podná-
jemníkovi všichni, tj. zástupci družstva 
a člen družstva – nájemce družstev-
ního bytu, vysvětlete a předjednejte  
postup. 
Následně pak podnájemníkovi předlož-
te ve stejný okamžik dohodu o ukončení 
podnájmu s družstvem a zároveň člen 
družstva – nájemce družstevního bytu 
uzavře s touto osobou podnájemní 
smlouvu novou, rovněž na dobu neurči-
tou. Jaké další podmínky si smluvní stra-
ny nové podnájemní smlouvy dohod-
nou, je na nich. Dodávám ještě, že  
k podnájmu družstevního bytu by měl 
mít nájemce družstevního bytu svolení 
bytového družstva.

Plíseň v bytě

Ukončení smlouvy o podnájmu

Bydlím v nájemním bytě. Jakmile se venku ochladí, začne se v bytě tvořit plíseň. Na oknech, na  
kytkách a na některých místech i na zdech. Pořídil jsem odvlhčovače, řádně větrám, ale nic  
nepomáhá. Pronajímatele jsem několikrát žádal, aby závadu v bytě odstranil. Prý je to můj problém. 
Co mám dělat? Z. K., Velké Popovice

Jsme bytové družstvo v Praze 8. Rádi bychom se poradili o možnosti skončení podnájmu nečlena družstva, který má 
smlouvu na dobu neurčitou, kterou s ním uzavřelo předchozí představenstvo družstva. Tento podnájemník bydlí  
v družstevním bytě, a přitom družstevní podíl na tento byt složil tzv. nebydlící člen družstva a nyní se domáhá práva 
na tento byt. Nehodlá stávajícího podnájemníka vystěhovat, jde mu o to, aby nájemné bylo placeno jemu. Může tedy 
družstvo současnou smlouvu s podnájemníkem ukončit, přičemž by podnájemník podepsal novou smlouvu s oním 
nebydlícím členem družstva?  K. H., Kolín 

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

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

 FOTO: Pexels
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Každý se někdy obáváme, že náš pevný disk jednou odejde a my přijdeme o všechna data. Jak této katastrofě předcházet, 
si řekneme v dnešních IT vychytávkách.

Jestliže používáte pevný disk a ten za-
čne vydávat divné zvuky, které jste dříve 
neslyšeli, ohlásí chybu, nepodaří se mu 
načíst soubor či začíná ztrácet výkon, je 
to neklamný důkaz toho, že pomalu, ale 
jistě umírá. Toto je zcela normální jev, 
zvláště pokud je váš disk starý několik 
let. Některý může vydržet dva až tři roky, 
jiný však třeba i déle než deset let (hod-
ně záleží na počtu hodin v zapnutém sta-
vu, počtu zapnutí atd.). V případě HDD 
dochází k opotřebovávání pohyblivých 
částí, jako je motor a plotna, a nastává 
jeho postupná a nevratná degradace.
Novější polovodičové disky (SSD) nemají 
sice pohyblivé části, a tak by se mohlo 
zdát, že jejich životnost bude méně pro-
blémová, avšak i ty degenerují. Nejvíce 
trpí jejich paměťové buňky, protože při 
každém zapisování dochází ke snížení 
jejich životnosti. Jakmile dosáhnou urči-
tého počtu, přestanou správně fungo-
vat. Proto, ještě než se disk dostane do 
velkého datového centra na obloze, bys-
te na to měli být připraveni.

SMART kontrola 
– jednoduchý pomocník

Pokud váš disk nezažije nadměrné teplo 
nebo špatné fyzické zacházení (že třeba 
spadne na zem), určitě byste měli jed-
nou za čas sledovat jeho „zdraví“. Vět-
šina disků má funkci nazvanou SMART 
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology), která sleduje jejich různé 
atributy ve snaze detekovat selhávající 
disk. Tímto způsobem vás počítač auto-
maticky upozorní, než dojde ke ztrá-
tě dat, a jednotku lze vyměnit, dokud 
zůstane funkční. K výsledkům SMART 
kontroly se ve Windows dostaneme 
velice jednoduše. Vedle ikony START 

klikneme na ikonu lupy, vepíšeme pří-
kaz cmd (příkazový řádek), program 
odklikneme a v místě, kde bliká kurzor, 
napíšeme následující příkaz „wmic dis-
kdrive get model, status“ bez uvozovek 
(obr. 1). Objeví-li se u všech disků OK, 
můžeme být v klidu, pokud se zobrazí 
cokoli jiného, měli bychom zbystřit a po- 
malu si chystat zálohu chybného disku.

CRYSTAL DISK INFO 
vizuální pomocník

Pro ty, co se příliš neorientují v příka-
zech prostředí Windows, je volně ke 
stažení aplikace pod názvem CRYSTAL 
DISK INFO, která průběžně hlídá funkč-
nost a opotřebení našich pevných disků. 
Aplikaci lze zdarma stáhnout z adre-
sy https://crystalmark.info/en/ a po 

nainstalování se zobrazí přehled všech 
našich disků s mnoha parametry. Běž-
ného uživatele zajímá pouze informace 
v horní části programu, kde jsou vyjme-
nované jednotlivé disky a u nich modrá 
ikonka, a ve stavu slovo DOBRÝ. Pokud 
se u některého z disků začne objevovat 
žlutá barva, nebo dokonce červená, zna-
mená to, že náš disk postupně odchází 
(žlutá) nebo je horkým kandidátem na 

smetiště disků (červená  – obr. 2). Nej-
častějším poničením disku je mecha-
nické poškození (motůrek, plotny, čtecí 
hlavy). Máme-li velmi důležitá data na 
tomto disku a bohužel nemáme žádnou 
zálohu, můžeme oslovit některou spe-
cializovanou firmu na záchranu dat a ta 
se pokusí data obnovit. Je nutné si však 
říci, že tato služba je extrémně drahá a 
měli bychom opravdu zvážit, zda tato 
data nezískáme od známých či kolegů 
zpět. Většinou každý terabite dat obno-
vy stojí od 10 do 20 tisíc korun.

Záloha je vždy důležitá

Jsou-li některá data pro nás velice 
důležitá, je vždy praktické si tato data 
někam zálohovat a nespoléhat na jediné 
uložiště v našem počítači. Pro zálohová-
ní se nabízí několik možností. Zakoupe-
ní dalšího např. externího disku, kam 
budeme svá data zálohovat, nikam disk 
nepřenášet a nevystavovat ho extrém-
ním teplotám. Další možností je využití 
cloudových řešení nejrůznějších firem. 
Tato funkce je sice placená, ale naše 
data jsou pod stálým dohledem správ-
covské firmy. Využít můžeme např. 
Google Disk (https://drive.google.com/), 
Microsoft OneDrive (https://onedrive.
live.com/), Ulož.to Disk (https://uloz.to/
disk). Vždy bychom si měli pamatovat, 
že i kdyby nás naše záloha stála okolo 
dvou tisíc ročně, stále jde o malou částku  
v poměru s následnou obnovou dat.
Jak správně a co zálohovat, si popíšeme 
v některém z dalších čísel IT vychytávek.

Smrt disku
IT vychytávky  |  Josef�Kůta,�IT�specialista�OS�KOVO

obr. 1

obr. 2
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Správné znění tajenky z čísla 1: Pevné zdraví a pohodu v tomto roce přeje redakce. Správně luštila a potřebné štěstí při 
losování měla Jana Jebavá z Vrchlabí. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku  
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 15. února. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
28. února 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

Správné znění tajenky z čísla 8: Tam, kde každý rozkazuje, nikdo neposlouchá. Správně luštil a potřebné štěstí při losování 
měl Ladislav Papež z Kralup nad Vltavou. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 25. května. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
7. června 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


