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Díky spolupráci odborů a vedení spo-
lečnosti Cimbria se zaměstnanci do-
čkali hned několika bonusů a  růstu 
příjmů. Společnosti se daří, výrobní 
kapacity jsou vytíženy a ve firmě pa-
nuje sociální smír. S ředitelem společ-
nosti panem Petrem Poláchem jsme 
hovořili o  tom, jak se firmy dotkla 
pandemie a jaká je její budoucnost. 

Jaká je historie vaší společnosti? 
CIMBRIA HMD, s.r.o., vznikla k  datu 
28. 11. 1991 pod názvem HMD strojír-
na s.r.o. Společnost nejprve podnikala 
jako samostatná firma a součástí kon-
cernu Cimbria se stala až v roce 2003. 
K  majetkovému provázání společnosti 
HMD strojírna s.r.o. a  koncernu Cim-
bria došlo na základě předchozí úspěš-
né obchodní spolupráce. Rozhodování 
o výstavbě nové výrobní haly v Litomy-
šli na ulici Svitavská tak bylo vedeno 
potřebou rozšíření výrobních kapacit. 
Vyrábíme především stroje pro poskliz
ňové zpracování obilí (např. mořičky, 
šnekové či vaničkové dopravníky).

Jak vaše společnost prožila dobu 
pandemie? Dotkla se vaší firmy 
výrazně nemocnost a karantény? 
Jak zaměstnanci snášeli 
protiepidemická opatření?
Rád bych na tomto místě poděkoval 
všem zaměstnancům za svědomité 
dodržování všech interních proticovi-
dových opatření, díky nimž se podařilo 

minimalizovat dopad pandemie na naši 
společnost. Můj dík je o to větší, že ne-
bylo vždy jednoduché skloubit proti-
covidová opatření s provozními a bez-
pečnostními požadavky. Musím totiž 
zdůraznit, že naše interní opatření jdou 
nad rámec povinných vládních opat-
ření, protože zdraví a  bezpečnost za-
městnanců je naším prvořadým cílem.

Potýká se vaše společnost 
s nedostatkem nových 
zaměstnanců? V jakých oborech? 
Bohužel ano. Největší nedostatek je 
obecně na všech dělnických pozicích.

Dojde k předpokládanému přesunu 
výroby z Rakouska? Jak je tento 
přesun náročný a kolik budete 
potřebovat nových zaměstnanců?
Poptávka po naší produkci je v současné 
chvíli vysoká a naše výrobní kapacity jsou 
plně vytíženy, to nám v tuto chvíli nedává 
prostor začít plánovat přesun výroby.

Jaký další rozvoj společnosti 
plánujete?
Jak již bylo řečeno, v  současnosti jsou 
naše výrobní kapacity plně 
vytíženy. Výhled poptáv-
ky po naší produkci, který 

Pomoc Sdružení 
nájemníků

více
strana 2

Vážené kolegyně, kolegové,

v Kováku č. 2 jsme vás informovali o ter-
mínu VIII. sjezdu Odborového svazu 
KOVO, který musel být odložen kvůli 
pandemii covidu19. Tento sjezd se usku-
teční ve dnech 23. až 25. června 2022 
v  prostorech hotelu Clarion Congress 
Hotel Prague ve Vysočanech. Informo-
vali jsme také o  diskusi ke stanovám. 
V  dnešním čísle naleznete v  tabulce 

termíny zasedání jednotlivých konferen-
cí KS OS  KOVO, na nichž se mj. budou 
volit delegáti na VIII. sjezd OS KOVO dle 
klíče, který bude schvalovat 23. 3. 2022 
Rada OS  KOVO. Klíč bude stanoven dle 
vývoje členské základny k  31. 12. 2021 
a dle § 19 odst. 6 Stanov OS KOVO. Tzn. 
klíč pro volbu delegátů je jeden delegát 
na dovršených 600 členů OS  KOVO dle 
§ 12 odst. 2 stanov, nejméně však tři de-
legáti za KS OS  KOVO. Delegáty sjezdu 

OS  KOVO volí konference KS OS  KOVO. 
Dále jsou delegáty sjezdu OS  KOVO 
zástupci KS OS  KOVO, zmocněnci KS 
OS  KOVO a  členové Výkonného vedení 
OS KOVO. Delegáti sjezdu OS KOVO pod-
le odst. 6 tohoto paragrafu mají hlas roz-
hodující. Kdo má právo zúčastnit se sjez-
du OS  KOVO s  hlasem poradním nebo 
jako host, stanoví Rada OS  KOVO. Prá-
vo účasti nejméně s  hlasem poradním 
mají dosavadní členové DaRK OS KOVO 

Informace o přípravách VIII. sjezdu

8 Příspěvek  
na bydlení 10

Cimbria Litomyšl: Jednání se zaměstnavatelem jsou vstřícná

Ve společnosti Cimbria se vyrábí stroje pro zemědělství.  
 FOTO: Cimbria
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máme k  dispozici, je nadále velmi pozi-
tivní a  naším prvořadým úkolem je tak 
zvýšení výrobní kapacity s cílem vyhovět 
našim zákazníkům. V  tomto směru při-
pravujeme několik investic. Z  již realizo-
vaných investic mohu zmínit nákup něko-
lika kolaborativních robotů na svařování.

O desetinu vyšší mzdy
Základní organizace společnosti spa-
dá pod regionální pracoviště v Hradci 
Králové. Specialista RP na kolektivní 
vyjednávání Ing. Vladimír Procházka  
zhodnotil průběh kolektivního vy-
jednávání a popsal výsledky, kterých 
se podařilo docílit. 

Kdy vznikla ve společnosti Cimbria 
odborová organizace? 
Základní organizace OS KOVO CIMBRIA 
HMD Litomyšl byla založena 2. 12. 2015, 
kdy se na regionální pracoviště v Hradci 
Králové obrátili zaměstnanci společnosti 
s žádostí o pomoc při založení základní 
organizace. Po založení základní orga-
nizace následovalo intenzivní proško-
lení členů výboru a  členů této základní 
organizace zaměstnanci regionálního 
pracoviště v  Hradci Králové. Zároveň 
jsme připravovali písemný návrh kolek-
tivní smlouvy, který byl posléze předán 
zaměstnavateli a  bylo tak zahájeno ko-
lektivní vyjednávání.

Jak spolupracuje regionální 
pracoviště se základní organizací? 
Od vzniku organizace probíhá komu-

uzavřené kolektivní smlouvy zaměst-
navatel k  1. 10. 2021 navýšil mzdy, 
celkové procento růstu mzdových pro-
středků od 1. 10. tak činí 10 %, záro-
veň tím splnil a dodržel svůj slib daný 
zaměstnancům za předchozí období. 
Výše bonusu pro rok 2022 ve výši 5 % 
ročního platu. Další jednání o poskyt-
nutí tohoto bonusu budou v nejbližším 
období pokračovat a  jsou  dohodnuty 
čtyři ukazatele (produktivita, včasnost 
dodávek, počet úrazů a  absence) pro 
výpočet bonusu. Dále byla dohodnuta 
výplata bonusu v půlročním intervalu. 
Limity pro jednotlivá kritéria jsou do-
hodnuty na první půlrok roku 2022. 
Limity pro druhé pololetí budou ještě 
předmětem jednání.
Zaměstancům je zajištěn mzdový ná-
růst, dále  mzda na dovolenou a  na 
Vánoce. Mzda na dovolenou činí 50 % 
základní mzdy a  mzda na Vánoce je 
taktéž ve výši 50 % základní mzdy. 
Zaměstnanci získali zvýšenou výmě-
ru dovolené o  šest dní v  roce 2021, 
zvýšené zákonné příplatky a příplatky 
nad rámec zákoníku práce, odměny 
při příležitosti pracovního či životní-
ho jubilea, příspěvek na penzijní při-
pojištění a  další. Zaměstnavatel CIM-
BRIA HMD, s.r.o., Litomyšl má v dané 
oblasti obrovskou konkurenci v  okol-
ních firmách. Kvalifikovaných a  kva-
litních zaměstnanců je třeba si vážit 
a  poskytnout jim nejen odpovídající 
finanční ohodnocení, ale i kvalitní zá-
zemí, slušné a  vstřícné jednání a  bu-
doucí perspektivu. (kad)

nikace s  členy výboru této základní 
organizace OS KOVO i  členy odborové 
organizace. Zaměstnanci regionálního 
pracoviště v Hradci Králové jsou nápo-
mocni při řešení dílčích problémů, kte-
ré se vyskytují, při jednáních se zaměst-
navatelem, samozřejmě při kolektivním 
vyjednávání.

Jak hodnotíte jednání odborů se 
zaměstnavatelem? 
Jednání se zaměstnavatelem považuji za 
velice slušná, korektní, jsou konstruktiv-
ní, v této firmě je nastaven velice slušný 
sociální dialog, se zaměstnavatelem je 
uzavřen sociální smír, je uzavřena kolek-
tivní smlouva na dva roky.

Jak probíhalo kolektivní 
vyjednávání? 
Kolektivního vyjednávání se zaměst-
navatelem v loňském roce jsem se 
s  členy výboru ZO OS KOVO CIMBRIA 
HMD Litomyšl za Regionální pracovi-
ště OS KOVO Hradec Králové účastnil 
osobně, předseda této základní organi-
zace ve firmě ukončil pracovní poměr 
a ve firmě již nepracuje, základní orga-
nizace tak v  současné době oslovuje 
vhodné kandidáty na tuto pozici, v brz-
ké době budou provedeny volby a mělo 
by dojít doplnění výboru této základní 
organizace.

Čeho se podařilo ve vyjednávání 
docílit? 
Kolektivní vyjednávání se zaměstnava-
telem považuji za úspěšné, na základě 

Specializují se zde na stroje pro posklizňové zpracování obilí.
FOTO: Cimbria
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a  předsedové sekcí OS  KOVO. Alespoň 
jako hosté se sjezdu OS  KOVO zúčastní 
členové DaRK OS KOVO zvolení v jednot-
livých KS OS KOVO a kandidáti na funkci 
člena Výkonného vedení OS KOVO. 
Kromě Stanov OS KOVO, strategie svazu 
na další období, hospodaření apod. se 
bude na sjezdu také volit nové výkonné 
vedení. S  množícími se dotazy na kan-
didáty vám přibližujeme, jak je to s  ta-
kovými kandidáty do vedení svazu. Dle 
jednacího řádu sjezdu kandidáty na vo-
lené funkce podle tohoto volebního řádu 
mohou být pouze členové OS  KOVO, 
kteří splňují podmínky stanovené v § 12 
odst. 2 Stanov OS KOVO. Tato podmínka 
platí i po celou dobu výkonu jejich funk-
ce, do které byli zvoleni.
Kandidáty pro volbu i  doplňující volbu 
na funkce předseda a místopředsedové 
mají právo předložit Organizační jednot-
ky OS KOVO (dle § 14 odst. 2 a 3 Stanov 
OS  KOVO). Lhůta pro podávání návrhů 
na kandidáty s  jejich písemným souhla-
sem končí 30 kalendářních dnů před da-
tem zahájení sjezdu OS KOVO.

Vyzýváme proto představitele organi-
začních jednotek OS KOVO, aby své pří-
padné nominace do VV OS KOVO zasílali 
písemně na adresu: Organizačněpro-
vozní úsek OS KOVO, nám. W. Churchilla 
1800/2, Praha 3, 130  00 nejpozději do 
23. 5. 2022. 

Na konci května vám v Kováku předsta-
víme seznam všech delegátů VIII. sjezdu 
a začátkem června také nominované do 
VV OS KOVO, kteří svoji kandidaturu zá-
roveň písemně potvrdí.

Tomáš Valášek
místopředseda OS KOVO

Termíny konferencí KS OS KOVO

Region Konference KS OS KOVO  
volba delegátů VIII. sjezdu OS KOVO

termín 25. 3. – 28. 4.
Praha 04. 04. 2022
Středočeský 04. 04. 2022
Jižní Čechy 25. 04. 2022
Plzeňský a Karlovarský 30. 03. 2022
Ústecký 30. 03. 2022
Liberecký 30. 03. 2022
Královéhradecký 08. 04. 2022
Pardubický 08. 04. 2022
Jihomoravský 27. 04. 2022
Olomoucký 25. 04. 2022
Moravskoslezský 07. 04. 2022
Zlínský 21. 04. 2022
Vysočina 26. 04. 2022

„V českobudějovickém Kohinooru 
vzniklo seskupení členů na podnět mi-
strů výroby. Dřevařské odbory šly do 
likvidace a  zaměstnanci měli obavy 
o  garanci benefitů, které zajišťovala 
původní kolektivní smlouva v  situa-
ci, kdy její platnost skončí. Našli si nás 
sami, a  věci nabraly rychlý spád. Ná-
sledovala intenzivní jednání a práce na 
kolektivní smlouvě. Seskupení členů ve 
firmě vzniklo loni 26. října a k podpisu 
smlouvy došlo již 16. prosince, přičemž 

o  našem prvním návrhu kolektivní 
smlouvy zaměstnavatel nechtěl jednat,“ 
uvedla vedoucí Regionálního pracoviště 
OS KOVO v Českých Budějovicích Pavlí-
na Jirková.
Vedle už zmíněného nárůstu základních 
mezd všech zaměstnanců o šest procent 
se podařilo zachovat všechny stávají-
cí benefity, pracovní dobu 37,5 hodiny 
týdně a nově prosadit odměnu pět tisíc 
korun za každých pět let odpracovaných 
ve firmě. „Současně se nám podařilo 

vyřadit z  kolektivní smlouvy dohodu 
o  částečné nezaměstnanosti dle § 209 
zákoníku práce pouze za 60 procent 
průměrné náhrady mzdy. V  tomto pří-
padě jde dle zákona o překážku na stra-
ně zaměstnavatele a výši náhrady mzdy 
domlouváme se zaměstnavatelem vždy 
dle individuálních podmínek. Vyřazena 
byla také různá ustanovení povinností 
jednotlivým zaměstnancům, protože ta 
patří do pracovního řádu,“ poznamena-
la Jirková.
Zástupce Seskupení členů OS  KOVO 
v českobudějovickém Kohinooru Miro-
slav Krčka zmínil, že důvodem pro zalo-
žení odborové organizace OS KOVO byla 
nemožnost vstoupit do stávající odboro-
vé organizace v  dřevozpracovatelském 
průmyslu, která je v letošním roce v likvi-
daci. „Současně jsme ovšem logicky chtěli 
mít možnost prosazovat oprávněné po-
žadavky zaměstnanců v  pracovněpráv-
ní, sociální a  mzdové oblasti. OS  KOVO 
přitom bylo regionálně nejdostupnější. 
Naším cílem zůstává především narov-
nání pracovního prostředí a  podpora 
kvalifikované práce. V plánu také máme 
prosadit nové sociální výhody a benefity 
pro zaměstnance,“ dodal Krčka.    (kad)

Zaměstnanci českobudějovického závodu akciové společnosti Koh-i-noor Hardtmuth vstoupili do Odborového svazu 
KOVO. Pod jeho křídly a jeho podporou pak před koncem loňského roku podepsali s vedením firmy novou kolektiv-
ní smlouvu. Uzavřené dohody vstoupily v platnost 1. ledna 2022 a garantují například šestiprocentní růst základních 
mezd všech zaměstnanců.

Zaměstnanci Koh-i-nooru pod křídly OS KOVO

Závod Kohinoor v Českých Budějovicích.
 FOTO: Koh-i-noor
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Prezentace nabízejí 
snadný a rychlý způ
sob, jak sdílet ná
pady s  kýmkoli. Ob
sahovat mohou jak 

jednoduchá, tak složitá sdělení. Jsouli 
dobře provedeny, potom v  nich bude 
vše pochopitelné. Na první pohled by 
se mohlo zdát, že prezentování se točí 
okolo techniky, kolem toho, jak připra
víte samotné slajdy v prezentaci a co na 
ně dáte. Přestože většina lidí stále věří, 
že prezentace je pouze text nalitý do 
PowerPointu, opak je pravdou.
Nebudu předstírat, že příprava dobré 
prezentace je snadná záležitost, většinou 
trvá několik hodin, zejména pokud to 
není pro přednášejícího běžná činnost. 
Základem úspěchu je promyslet ji do de
tailu, od struktury až po gestikulaci.

V jednoduchosti je síla
Myslete na to, že prezentace nemusí 
obsahovat vše. Je to úvod do téma
tu, který můžete doplnit komentářem 
při prezentaci. Cokoli v  ní zbytečného 
potom způsobí rozptýlení. Díky tomu 
se prezentace stává méně vizuálně 
atraktivní a zajímavou. To platí pro text 
i obrázky. Ve skutečnosti není nic hor
šího než série snímků, které prezen
tující pouze čte. Vždyť posluchači jsou 
schopni také číst. Proto ani nepoužívej
te doslovné texty na slajdy a vaše pub
likum vám poděkuje. 
Nejprve začneme písmem. Mělo by být 
jasně čitelné, přehledné a samotné zna
ky nezaměnitelné mezi sebou. Písma 
typu Papirus nebo Comic Sans, obecně 
nazývaná jako psací písma, nejsou úpl
ně tou nejšťastnější volbou. Proto zvažte 
výběr čitelnosti před estetikou a vyhně
te se sice efektivním, ale rušivým typům 
písma. Udělají méně než více. Dobrá 
prezentace vyžaduje dva typy písma: 
patkové a  bezpatkové. Použijte jeden 
pro nadpisy a  druhý pro ostatní text. 
Používejte jednoduché písmo – Verda
na, Helvetica, Arial, a  dokonce i  Times 
New Roman jsou skvělou volbou. Držte 
se klasiky a nemůžete toho moc pokazit.

Text v bodech
Místo používání dlouhých sdělení pře
mýšlejte nad tím, jak ho rozdělit na tři 
nebo čtyři odrážky. Pečlivě zvažte, zda 

celku vizuální přitažlivost. Studie uka
zují, že barvy také zlepšují zájem, po
rozumění. Přitom nemusíte být grafi k, 
abyste dobře barvy použili v prezentaci. 
Hledejte takové, které se vám líbí, a po
tom najděte způsob, jak je použít v pre
zentaci. Mějte přitom na paměti, že ne
musíte používat každou barvu z palety. 
Vystačíte si třeba s  pouhými dvěma 
nebo třemi. Navíc kontrast je váš přítel. 
Tmavé barvy fungují dobře na světlém 
pozadí a světlé barvy fungují nejlépe na 
tmavém pozadí.

Výstupní kontrola je důležitá
Než prezentaci dokončíte, věnujte ně
jaký čas řazení snímků. Zjistíte tak, že 
prezentujete příliš mnoho textu v  ně
kolika po sobě jdoucích slajdech. V tom 
případě přesuňte obrázek mezi ně a tak 
rozbijte ubíjející konzistentnost dané 
pasáže. Pokud obrázek nemáte, nebo 
vás nenapadá jaký použít, zamyslete se 
nad tím, zda by nešel použít nějaký graf 
shrnující předchozí informace. Prezen
taci si zkuste pustit několikrát za sebou, 
ať jste si svým dílem jisti. Jako pokusné 
králíky můžete použít kolegy, rodinu. 
Většinou nestranný pozorovatel přijde 
na víc chyb než my sami jako autoři po 
desáté kontrole.

Inspirace
Proč vymýšlet něco, co je již vymyšlené. 
Můžeme se nechat inspirovat minimál
ně skladbou barev, písmem, rozlože
ním jednotlivých slajdů. Pro inspiraci 
můžeme použít www.offi  ce4you.cz/refe-
rence/ukazky-praci-powerpoint-sablony.
Tak hurá do světa prezentací.

potřebujete použít víc odrážek, zda mís
to toho nemůžete kombinovat víc témat 
do jednoho bodu. A  pokud nemůžete, 
pamatujte, že nikdo neomezuje počet 
snímků, které můžete mít v  prezentaci. 
Vždy je totiž možné rozdělit například 
dvanáct bodů na tři stránky po čtyřech 
bodech. Body by měly být jakýmisi zá
chytnými háčky pro prezentujícího, niko
liv přepisem sáhodlouhých textů, které 
sice budou od sebe odděleny mezerou 
nebo dalším bodem, ale prezentace se 
tak stává nepřehlednou, nudnou, neza
jímavou. Obecně platí i  pravidlo: lepší 
než 1  000 slov je 1 obrázek. Vypovídací 
schopnost obrázků, diagramů, fotografi í 
je vždy mnohem vyšší než požadovanou 
problematiku složitými postupy vysvětlo
vat v dlouhém textu. 

Žádný Hollywood
Každého při spuštění PowerPointu 
ihned láká množství použitelných efek
tů, přechodů, animací. I zde platí pravi
dlo: střídmost nadevše. Nevytváříme 
žádný celovečerní scifi  fi lm, ale přehled
nou a profesionální prezentaci. Musíme 
si uvědomit, že na tuto prezentaci se 
budou lidé dívat delší dobu a  přehršle 
animací jsou velmi rušivé. Snažíme si vy
brat nenápadný a pouze jeden přechod 
mezi snímky a  ten používat všude. Při 
animaci objektů, tlačítek toto pravidlo 
platí ještě více. Představme si, že máme 
na slajdu 20 tlačítko a každé by se ani
movalo jiným efektem.

Mysleme barevně
Barvy působí zajímavě. Vyvolávají ur
čité pocity a  dodávají prezentaci jako 

Vítám vás u  dalšího dílu IT vychytávek. Dnes se podíváme na zoubek prezentacím, jaká jsou 
pravidla a čeho se vyvarovat.

FOTO: Pixabay

IT  |  Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Prezentace jako ze škatulky
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Rozhodující je zjistit, 
kdo je odběratelem 
jednotlivých energií, 
tedy kdo s  jejich do

davateli uzavřel smlouvu:
 zda je to majitel – pronajímatel  
nebo
 zda měl tyto služby na sebe napsa

né konkrétní předcházející nájem
ník.

Pokud měl smlouvy s  dodavateli uza
vřené předcházející nájemník, měl při 
odchodu z bytu jednat. To znamená, že 
měl vypovědět svoje smlouvy s doda
vateli a  vy jako nový nájemník jste si 
měl sjednat své nové smlouvy s doda
vateli.
Pokud jde o  případ, že předchozí ná
jemce se se zrušením svých smluv 

Mám problém, získal jsem nájemní byt, přestěhoval se a měsíc poté jsem ve schránce měl vhozené 
vyúčtování energií za užívání bytu, které patří předchozímu nájemci. Jde o nedoplatek ve výši cel-
kem osm tisíc korun. Nevím, co s tím dělat, nevšímat si toho? Mám dluh zaplatit? Jeho novou adresu 
neznám, a nemohu mu tedy vyúčtování přeposlat či jinak doručit. P. N., Brno

Co s dluhem předcházejícího nájemníka?
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

nezdržoval a nezrušil je, nedošlo k vy
rovnání spotřeb energií. 
Prostudujte si nájemní smlouvu, ta má 
obsahovat ujednání o  tom, jak bude 
postupovat předcházející nájemník 
a jak budete postupovat vy. I to, jakým 
způsobem se budou vyúčtovávat spo
třeby energií. Taktéž by měl být zazna
menán stav elektroměru, měřiče spo
třeby vody, plynu apod. Ze smlouvy 
můžete usoudit, jaké povinnosti máte.
Po vás však nikdo nemůže požadovat, 
abyste dluh za předchozího majitele 
zaplatil. V každém případě doporučuji 
jednat s  majitelem bytu a  dodavateli 
energií, vody atd. To, že jste novým ná
jemníkem, je jednoduché doložit svo
jí nájemní smlouvou. Nedávejte však 
z  ruky originál, ale pouze kopii. Origi
nál patří jen vám!

FOTO: Pixabay

POZOR! 
Za dluhy svého předchůdce neod
povídáte. Pokud si předchozí nájem
ník nevyrovnal své dluhy, rozhodně 
tyto nepřechází na vás v momentě, 
kdy se po dlužníkovi nastěhujete do 
pronájmu. Je ale potřeba s dodava
telem energií komunikovat a  ozná
mit mu, že došlo ke změně. Jak uvá
dím, možná bude potřeba doložit 
i nájemní smlouvu, která stvrzuje, že 
vy jste novým nájemníkem. 
Dodavatel energie pak musí jednat 
s nájemníkem, který se odstěhoval, 
doručit mu vyúčtování, a pokud svůj 
dluh nezaplatí, bude ho po něm vy
máhat.
Předpokládám, že vy jste ihned 
uzavřel s  dodavateli nové smlouvy, 
jinak byste se mohl dostat do pro
blémů a energie by vám mohla být 
odpojena.
Že jde o tento problém, zjistíte, pro
tože nebude možné uzavřít s doda
vatelem novou smlouvu. V takovém 
případě budete mít problém si na 
sebe nechat elektřinu či plyn na
psat, protože stará smlouva stále 
běží a na jedno odběrné místo smí 
být uzavřena pouze jedna smlouva.
Ověřte si, zda předcházející nájem
ce skutečně smlouvy zrušil nebo zda 
mu jeho smlouva stále běží, protože 
neučinil kroky potřebné k tomu, aby 
jeho smlouva byla ukončena  Zjistí
teli, že tomu tak je, musíte jednat 
s majitelem bytu. Ten musí vše dát 
do pořádku, tj. aby předcházející 
nájemce smlouvu s  dodavatelem 
ihned zrušil.
V případě, že by smlouvy s dodava
telem měl uzavřené vlastník bytu, 
bude na něm, aby vše dal do pořád
ku. Proto jsem doporučovala, abyste 
své první kroky směřoval k pronají
mateli – vlastníku bytu. Předpoklá
dáme, že tomu tak nebude, protože 
by se ve vaší schránce neobjevilo 
vyúčtování energií na jméno před
cházejícího nájemce.
Je třeba doporučit, aby každý, kdo 
ukončí nájemní smlouvu, věnoval 
pozornost stavu spotřeby energií 
a  smlouvám se svými dodavateli. 
Toto se týká i nových nájemců. Ti by 
měli vše pohlídat a  požadovat vše 
výše uvedené, a to dříve než nájem
ní smlouvu s pronajímatelem pode
píší. 
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V  oblasti exekučního 
práva došlo od začát
ku roku 2022 (některé 
výjimky později) k roz
sáhlým úpravám. Za 

nejdůležitější změny se považují násle
dující aspekty nové právní úpravy, kte
rým by měl věnovat pozornost každý:

• Odpuštění dluhů, u  nichž jistina ne
překračuje 1 500 Kč

Dluhy do 1 500 Kč vám mohou být od
puštěny úplně, u exekucí vůči státu je 
možné žádat o odpuštění úroků.
U  exekucí, u  nichž jistina pohledáv
ky  nepřesahuje 1  500 Kč (bez příslu
šenství) a  v  posledních třech letech 
(před účinností této novely) z ní neby
lo ničeho vymoženo, vyzve exekutor 
oprávněného ke složení prodlužovací 
zálohy. A to do tří měsíců od účinnos
ti novely. Jedná se o  zálohu na nákla
dy exekuce, kterou stanoví  prováděcí 
právní předpis. 
Pokud oprávněný do 30 dnů zálo
hu nesloží, exekutor exekuci zastaví. 
V  usnesení o  zastavení exekuce pak 
oprávněnému přizná náhradu ve výši 
30 % vymáhané pohledávky bez pří
slušenství. Byloli na jistinu pohledáv
ky něčeho vymoženo, pak se náhrada 
snižuje o výši uhrazené částky, kterou 
oprávněný dostane formou slevy na 
dani z příjmu.
Ukončení těchto malých exekucí bude 
stát věřitelům a  exekutorům částeč
ně kompenzovat. Věřitelé si budou 
moci odepsat z  daní 450 Kč (30  % 
z 1 500 Kč). Exekutorům stát zaplatí za 
ukončení malé exekuce 1 050 Kč (30 % 
z tzv. „hotových“ nákladů exekuce, což 
je 3 500 Kč).
Ukončení těchto „malých“ exekucí, ale 
neproběhne ihned. Bude záležet i  na 
tom, zda věřitel bude souhlasit s ukon
čením exekuce, nebo zda ji bude chtít 
i  nadále vymáhat (pak musí zaplatit 
příslušnou zálohu na vedení exekuce, 
a  případný termín odpuštění dluhu, 
se odloží o další tři roky). První výzvy 
věřitelům budou exekutoři doručovat 
nejspíš počátkem roku 2022.
Pokud za posledních šest let nedošlo 
k vymožení plnění ve výši, aby pokryla 

náklady exekuce, a pokud exekuce ne
postihla nemovitost, exekutor  vyzve 
oprávněného, aby se do 30 dnů vyjá
dřil, zda souhlasí se zastavením exe
kuce. Pokud souhlasí nebo se k situaci 
nevyjádří, po uplynutí 30denní lhůty 
dojde k automatickému zastavení exe
kuce. 
Jestliže nesouhlasí  a  zároveň není 
zproštěn od složení zálohy na další ve
dení exekuce, bude vyzván, aby exeku
torovi zaplatil takzvanou prodlužovací 
zálohu. Pokud to neudělá, exekuce se 
zastaví. Výši zálohy na vedení exekuce 
stanoví prováděcí právní předpis. 

Existují ale i  případy, kdy je oprávně-
ný od složení zálohy  zcela zproštěn. 
O jaké situace se jedná? Jsou to exeku
ce k vymožení pohledávky za:
• náhrady újmy na zdraví, 
• náhrady újmy způsobené trestným 

činem, 
• delikty podle občanského zákoníku, 
• náhrady újmy způsobené poškoze

nému pracovním úrazem, 
• nemoci z povolání, 
• dlužné výživné pro nezletilé dítě, 
• náhradní výživné, 
• bezdůvodné obohacení. 

Návrh na zproštění od složení zálohy 
musí být podán do 10 dnů od doručení 
výzvy ke složení zálohy. K návrhu musí 
oprávněný přiložit potvrzení o  osob
ních, majetkových a  výdělkových po
měrech na předepsaném formuláři.
Pokud oprávněný složí zálohu na další 
vedení exekučního řízení, prodlouží se
provádění exekuce (lhůta k vymožení 
peněžitého plnění) o další tři roky. Po 
tuto dobu soud jakékoliv návrhy povin
ného na zastavení exekuce pro nema
jetnost odmítá. Uvedeným způsobem 
je možné vedení exekuce prodloužit
maximálně dvakrát, maximálně 
o šest let. Celková délka bezvýsled-
né/marné exekuce může být maximál-
ně 12 let. 
Podle přechodných ustanovení novely 
se zastavování neúspěšných exekucí 
týká i  exekucí zahájených před účin
ností této novely. Šestiletá lhůta však 
neuplyne dříve než rok po nabytí účin
nosti novely – to znamená, že první 

exekuce bude možné zastavovat nej
dříve od roku 2023. 
Do uvedené lhůty se zároveň nepočítá 
doba, kdy exekuci nebylo možné pro
vádět kvůli  insolvenčnímu  řízení  vůči 
povinnému.
Plátci mzdy mají právo na paušální 
náhradu nákladů na administrati
vu, a to 50 Kč za každý měsíc, v němž 
probíhá strhávání srážek ze mzdy, bez 
ohledu na počet pohledávek či věřite
lů. 
Tyto náklady si zaměstnavatelé mo
hou strhávat přímo ze srážky ze mzdy 
odesílané exekutorovi, resp. oprávně
nému. V případě, že náklady nebudou 
strženy, nárok zaměstnavatele zaniká. 
Jedná se o další oslabení věřitelů. Jedná 
se o  opatření, kterým se zákon snaží 
kompenzovat administrativu na stra
ně plátců mzdy. Tato změna se uplatní 
u exekucí zahájených po účinnosti no
vely.
Plátci mzdy mají informační povinnost 
k dotazu exekutora poskytnout mu na 
žádost informace o výši mzdy nebo již 
prováděných srážkách.
Během následujících 2,5 let se rovněž 
zaměstnavatelé musí připravit na po
užívání stanoveného formuláře k  po
skytování výše zmíněných údajů. 
Zaměstnavatelé s čistým obratem vyš
ším než 100 milionů Kč budou povinni 
poskytovat údaje striktně elektronicky.
Oprávněný má právo na žádost získat 
kopii exekučního spisu elektronicky 
a  to pouze k  první žádosti bezplatně, 
další poskytnutí kopie může exekutor 
zpoplatnit.
Parlament ČR v červenci 2021 schvá-
lil novelu exekučního řádu, která na-
byde účinnosti od 1. 1. 2022. Jedná se 
o nejvýznamnější úpravu fungování 
exekucí za poslední roky, která se sil-
ně dotkne zejména dlužníků. Pojďte 
si přečíst, o jaké změny půjde.

Zastropování maximální délky 
exekuce
Za zřejmě nejvýznamnější změnu aktu
ální novely můžeme považovat zastavo
vání bezvýsledných exekucí – stanovila 
se totiž maximální délka exekuce k vy
možení peněžitého plnění, a to jak pro 
oprávněné, tak povinné. Tato změna 

Můžete mi podat ucelenou informaci ohledně exekucí? V roce 2021 se neustále hovořilo o různých 
úlevách pro ty, co mají exekuci, ale nevím o žádné komplexní podobě při vymáhání dluhu formou 
exekuce, která se bude provádět v roce 2022.  K. R., Příbram

Velká novela exekucí od 1. 1. 2022 
Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička Praha  

pokračování na str. 11
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bude zakotvena v § 55 odst. 7 a násl. 
exekučního řádu. 

Co to znamená?
Pokud za posledních šest let nedošlo 
k  vymožení plnění ve výši, aby pokry-
la náklady exekuce, a  pokud exekuce 
nepostihla nemovitost, exekutor vyzve 
oprávněného, aby se do 30 dnů vyjád-
řil, zda souhlasí se zastavením exekuce. 
Pokud souhlasí nebo se k situaci nevy-
jádří, po uplynutí 30denní lhůty dojde 
k automatickému zastavení exekuce. 
Jestliže nesouhlasí  a  zároveň není 
zproštěn od složení zálohy na další ve-
dení exekuce, bude vyzván, aby exeku-
torovi zaplatil takzvanou prodlužovací 
zálohu. Pokud to neudělá, exekuce se 
zastaví. Výši zálohy na vedení exekuce 
stanoví prováděcí právní předpis. 

Kdy je oprávněný zproštěný 
zálohy?
Existují ale i  případy, kdy je oprávně-
ný od složení zálohy  zcela zproštěn. 
O jaké situace se jedná? Jsou to exeku-
ce k vymožení pohledávky za:
• náhrady újmy na zdraví, 
• náhrady újmy způsobené trestným 

činem, 
• delikty podle občanského zákoníku, 
• náhrady újmy způsobené poškoze-

nému pracovním úrazem, 
• nemoci z povolání, 
• dlužné výživné pro nezletilé dítě, 
• náhradní výživné, 
• bezdůvodné obohacení. 

Dále se bude jednat i  o  pohledávky 
školy nebo školského zařízení z veřejné 
služby poskytované podle školského 
zákona nebo o  případy, kdy  by zasta-
vení exekuce odporovalo dobrým mra-
vům. 
Jsouli pro to zvlášť závažné důvody, 
může oprávněného od úhrady zálohy 
zprostit na jeho žádost také sám exe-
kutor. Důvodem může být například 
špatná finanční situace oprávněného. 
Návrh na zproštění od složení zálohy 
musí být podán do 10 dnů od doručení 
výzvy ke složení zálohy. K návrhu musí 
oprávněný přiložit potvrzení o  osob-
ních, majetkových a  výdělkových po-
měrech na předepsaném formuláři.

Co se stane, když oprávněný 
složí zálohu?
Pokud oprávněný složí zálohu na další 
vedení exekučního řízení, prodlouží se 
provádění exekuce (lhůta k vymožení 
peněžitého plnění) o další tři roky. Po 
tuto dobu soud jakékoliv návrhy povin-
ného na zastavení exekuce pro nema-
jetnost odmítá. Uvedeným způsobem 
je možné vedení exekuce prodloužit 

maximálně dvakrát, maximálně 
o šest let. Celková délka bezvýsled-
né/marné exekuce může být maximál-
ně 12 let. 
Pokud ani v prodloužené době nedojde 
k  úspěšnému vymožení pohledávky, 
exekutor exekuci zastaví. V případě, že 
dojde k  částečnému vymožení, které 
bude pokrývat náklady exekuce, šesti-
letá lhůta začíná běžet od začátku.
Podle přechodných ustanovení novely 
se zastavování neúspěšných exekucí 
týká i  exekucí zahájených před účin-
ností této novely. Šestiletá lhůta však 
neuplyne dříve než rok po nabytí účin-
nosti novely – to znamená, že první 
exekuce bude možné zastavovat nej-
dříve od roku 2023. Do uvedené lhůty 
se zároveň nepočítá doba, kdy exekuci 
nebylo možné provádět kvůli  insol-
venčnímu řízení vůči povinnému.

Zastavování exekucí bagatelních 
dluhů
U  exekucí, u  nichž jistina pohledáv-
ky  nepřesahuje 1  500 Kč (bez příslu-
šenství) a  v  posledních třech letech 
(před účinností této novely) z ní neby-
lo ničeho vymoženo, vyzve exekutor 
oprávněného ke složení prodlužovací 
zálohy. A to do tří měsíců od účinnos-
ti novely. Jedná se o  zálohu na nákla-
dy exekuce, kterou stanoví  prováděcí 
právní předpis. 
Pokud oprávněný do 30 dnů zálo-
hu nesloží, exekutor exekuci zastaví. 
V  usnesení o  zastavení exekuce pak 
oprávněnému přizná náhradu ve výši 
30 % vymáhané pohledávky bez pří-
slušenství. Byloli na jistinu pohledáv-
ky něčeho vymoženo, pak se náhrada 
snižuje o výši uhrazené částky, kterou 
oprávněný dostane formou slevy na 
dani z příjmu.

• Pokud oprávněný zálohu na nákla-
dy exekuce uhradí, exekuční řízení 
může probíhat nejvýše další tři roky. 

Výjimky
1) Tato situace se opět netýká dluhu 

na výživném, náhrady újmy způso-
bené poškozenému ublížením na 
zdraví nebo náhrady újmy způsobe-
né úmyslným trestným činem a tak 
dále. 

2) Pokud vůči povinnému probíhá 
insolvenční řízení, výzva k  úhradě 
zálohy se neposílá a zároveň se ne-
dochází k zastavení exekuce. Pokud 
je exekuce z uvedených důvodů už 
zastavena, není možné ji znovu za-
hájit. 

Pokud částka vymožená za posled-
ních šest let nepokryje ani náklady 

exekutora a  oprávněného, exekutor 
zjistí u  oprávněného, zda souhlasí se 
zastavením exekuce. Pro pokračová-
ní exekuce bude nutné, aby oprávně-
ný složil exekutorem určenou zálohu. 
Tímto způsobem bude exekutor postu-
povat co tři roky. Nejzazší doba trvání 
exekuce však bude činit 12 let od jejího 
zahájení.
Do uvedených šesti let vedení exekuce 
se bude započítávat i doba před účin-
ností novely. K  zastavení prvních bez-
výsledných exekucí však nedojde dříve 
než v roce 2023.
Některé pohledávky jako výživné pro 
nezletilé nebo náhrada újmy na zdraví 
jsou z  časového limity vyňaty a  šesti-
leté (dvanáctileté) omezení se pro ně 
neuplatní.

• Pořadí započítávání vymoženého pl-
nění na náklady exekuce vzniklé na 
straně soudu či exekutora, poté na 
jistinu, úroky a úplně nakonec na ná-
klady oprávněného

Občanský soudní řád bude pro roz-
dělování výtěžku exekuce uplatňovat 
jiná pravidla, než jaká stanoví občan-
ský zákoník. Zatímco náklady soudu se 
budou i nadále uspokojovat jako první 
v  pořadí, náklady oprávněných – věři-
telů – budou uspokojovány až jako po-
slední. Výsledkem této změny tudíž je, 
že jistina bude splacena dříve.

• Milostivé léto od veřejných institucí

Dlužíli povinný státu, jeho úřadům, 
krajským či obecním samosprávám 
nebo společnostem s  majetkovou 
účastí státu, bude moci zaplatit dluh 
a  paušální náhradu nákladů ve výši 
750 Kč. Stihneli to do půl roku od účin-
nosti novely, dluh bude splněn.

• Plátci mzdy mají právo na paušální 
náhradu nákladů na administrativu

Jedná se o 50 Kč za každý měsíc, v němž 
probíhá strhávání srážek ze mzdy, bez 
ohledu na počet pohledávek či věřite-
lů. Tyto náklady si zaměstnavatelé mo-
hou strhávat přímo ze srážky ze mzdy 
odesílané exekutorovi, resp. oprávně-
nému. V případě, že náklady nebudou 
strženy, nárok zaměstnavatele zaniká. 
Jedná se o další oslabení věřitelů. Jed-
ná se o opatření, kterým se zákon snaží 
kompenzovat administrativu na stra-
ně plátců mzdy. Tato změna se uplatní 
u exekucí zahájených po účinnosti no-
vely.

• Plátci mzdy mají informační povin-
nost k dotazu exekutora

dokončení ze str. 6
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Z toho, co uvádíte, vyvozují následující. 
Jiný než obytný prostor je prostor, který 
je na základě smlouvy, rozhodnutí nebo 
jiného právního titulu určen pro bydle
ní a  který zároveň splňuje standardy 
kvality bydlení. Pokud stavební úřad 
dospěl k závěru, že vaše bydlení je jiný 
než obytný prostor, pak nesplníte pod
mínky pro příspěvek na bydlení, ale spl
níte podmínky pro doplatek na bydlení. 
V  dotaze uvádíte, že šetření staveb
ního úřadu bude ještě jedno. V  rámci 
zahájeného správního řízení proto 
namítněte a  žádejte, aby se stavební 
úřad vyjádřil k  otázce, zda ve vašem 
případě, kdy obýváte obytné místnos
ti v  nájemní smlouvě popsané jako 
byt, je naplněna formální podmínka 
v  podobě účelového určení obytných 
místností k  trvalému obývání podle 
stavebního zákona. Uveďte, že jest
liže v  bytě bydlíte se čtyřmi dětmi již 
od roku 2010, v nájemní smlouvě máte 
uvedeno, že jste si jako předmět nájmu 

Bydlím již od roku 2010 v bytě. Mám řádnou nájemní smlouvu. Jsem samoživitelka, mám čtyři nezletilé 
děti, které se mnou v bytě bydlí. Vždy jsem dostávala příspěvek na bydlení. V polovině roku 2021 mi 
najednou úřad práce oznámil, že přijde do bytu spolu se stavebním úřadem provést šetření, zda se 
skutečně jedná o byt, a dožadovali se po mně, abych předložila kolaudační rozhodnutí na byt. Majitel 
mi dal pouze výpis z katastru nemovitostí, že se jedná o bytový dům, a uvedl, že on žádné kolaudační 
rozhodnutí nepotřebuje a ani jej zařizovat nebude. První šetření stavebního úřadu dospělo k závěru, 
že se jedná o  jiný než obytný prostor, s  tím, že jsou splněny všechny parametry „bytu“ (závěr byl 
k dotazu přiložen). Teď mají přijít ještě jednou. Co mám dělat? Jak se mám bránit? Na doplatek na 
bydlení nemám nárok, protože mám vyšší příjem, než uvádí zákon. J. K., Prostějov

pronajala byt, a  jestliže při místním 
šetření přímo v  bytě nebyly shledány 
žádné nedostatky, že vše odpovídá vy
hlášce č. 286/2009 Sb., o  technických 
požadavcích na stavby, v platném zně
ní, že nežijete se čtyřmi dětmi v jedné 
místnosti bez oken apod., pak že se 
domníváte, že bydlíte v  bytě, v  míst
nostech určených k  trvalému obývá
ní, tudíž splňujete podmínku zákona 
o  státní sociální podpoře a  příspěvek 
na bydlení vám náleží. Doplňte také, že 
své vyjádření opíráte o  následující ju
dikaturu Nejvyššího správního soudu.

Judikatura Nejvyššího správního sou
du se ustálila na závěru, že výplata pří
spěvku na bydlení je možná, pokud je 
naplněna formální podmínka v  po-
době účelového určení užívání obyt-
ných místností k  trvalému obývání 
podle stavebního zákona či kolaudace 
těchto místností jako bytu (srov. také 
rozsudky ze dne 26. 6. 2018, č. j. 9 Ads 
253/2017 – 26, ze dne 26. 7. 2018, č. j. 7 
Ads 268/2017 – 28, nebo ze dne 18. 12. 
2020, č. j. 5 Ads 83/2020  23).
Na závěr uvádím, že má odpověď vychá
zí jen z údajů, které v dotaze uvádíte.

Příspěvek na bydlení a nezkolaudovaný byt
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

FOTO: Depositphotos.com

FOTO: Depositphotos.com

V  zákoně bude výslovně uvedena po
vinnost zaměstnavatelů poskytnout 
exekutorovi na žádost informace o výši 
mzdy nebo již prováděných srážkách.
Během následujících 2,5 let se rovněž 
zaměstnavatelé musí připravit na po
užívání stanoveného formuláře k  po
skytování výše zmíněných údajů. Za
městnavatelé s čistým obratem vyšším 
než 100 milionů Kč budou povinni po
skytovat údaje striktně elektronicky.

• Elektronická kopie spisu pro opráv
něného bezplatně

Jako plivnutí do tváře všem věřitelům 
vyznívá poslední z přehledu vybraných 
změn. Zákonodárce ve své bohorov
nosti zaručuje oprávněným právo na 
získání kopie exekučního spisu v  elek
tronické podobě. Ovšem pozor, exe
kutor musí spis bezplatně poskytnout 
pouze k první žádosti, další poskytnutí 
kopie může být zpoplatněno.
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Jaká je historie Sdružení 
nájemníků a jaké je jeho poslání?
Vzniklo před třiceti lety, když začaly být 
problémy s  privatizací a  s  tím, že se 
nájemní bydlení odsouvalo na vedlej
ší kolej. Nešlo ale o začátek organizace 
nájemníků v  naší zemi. Ten byl v  roce 
1924, kdy v Zürichu vzniklo Mezinárodní 
sdružení nájemníků a  Česká republika 
tam měla dva zástupce, za česky mluví
cí a za Němce. Dnes je v této organizaci 
92 členských zemí. Po roce 1989 vznikla 
organizace, v jejím čele stál ombudsman 
Křeček, já jsem dělal prvního místopřed
sedu a  od roku 2009 jsem to po něm 
převzal. Organizace vznikla, aby řešila 
problémy nájemníků a  případné spory 
mezi pronajímateli a  nájemci, výpočty 
nákladů na bydlení, jako je voda atd. Ale 
postupem času vznikala privatizace a 
vznikaly organizace, které měly jiný cha
rakter. Například velká soukromá fi rma 
na Ostravsku, která má 42 tisíc bytů. Na
jednou se zjistilo, že i  ti, kdo měli byty 
ve vlastnictví, se neměli kam jít poradit. 
V  současné době radíme každému bez 
ohledu na formu bydlení, ať už je to ná
jemné bydlení nebo družstevní. 

Jaké hlavní problémy Sdružení 
řešilo a řeší? 
Velký problém  byl s  deregulací ná
jemného. V  okamžiku, kdy se zrušila 
státní regulace, to trvalo asi čtyři roky. 

Myslím, že se to vyřídilo docela dobře. 
My teď navíc ještě důsledně prosazuje
me vznik cenových map v každém vel
kém městě, což se objevilo i ve vládním 
prohlášení. V  současné době je velký 
problém s energiemi. Když si uvědomí
me, že jde o více než milion rodin, týká 
se tedy čtvrtiny obyvatel ve státě. Jde 
někdy až o  dramatické záležitosti. Teď 
je velká kampaň ohledně příspěvků na 
bydlení, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí říká, že bude upozorňovat i  přes 
inkaso. Ale tomu, kdo platí za energie 
trojnásobek, ani příspěvek na bydlení 
nepomůže. Dále i ti lidé, kteří měli dříve 
nárok na příspěvek na bydlení, tak o něj 
nežádali. Říkali, že nechtějí žádat o ně
jakou žebračenku. Brali to tak, že je to 
pro ně potupa. Teď se to snad masivní 
kampaní trochu změní. Ale my si myslí
me, že o stoprocentní vyrovnání nepů
jde, ale jen o  částečné krytí té změny. 
Otázka je, proč nefungoval Energetický 
regulační úřad a jiné instituce. 

Jaká je budoucnost nájemního 
bydlení? 
Jak se mění náklady na bydlení, tak 
lidé, kteří vlastní investiční byty, uzaví
rají smlouvy na dobu určitou. Nájem
ník nemá jinou možnost, pokud chce 
bydlet. Smlouva končí dnem, kdy byla 
uzavřená, a  tehdy nastává problém. 
Majitel nájemné zvedne a tím se roztáčí 

infl ační spirála a  bydlení se neustále 
zdražuje. Dnes je situace taková, že i ro
dina mírně nad středem má obrovský 
problém s  náklady na bydlení. Dochá
zí k tomu, že řada měst uvažuje o tom, 
že musí s  bydlením něco dělat. Podle 
posledních zpráv Praha, Brno nebo 
Karlovy Vary se obrací k družstevnímu 
a nájemnímu bydlení. V Brně  chce na
příklad investovat samotná spořitelna, 
chce postavit kolem dvou až tří tisíc 
bytů podobně jako v Rakousku. Zde to 
objednává obec, fi nancuje banka, ne
jsou to hypotéky, ti lidé platí nájemné. 
V Rakousku představuje náklad na by
dlení 22 procent příjmu rodiny. U  nás 
je to ke 40 procentům. Tady vidíte ten 
obrovský rozdíl v dostupnosti bydlení. 

S jakými požadavky se na vás 
lidé nejčastěji obracejí? 
Lidé přecházejí do vlastnictví a  potře
bují vyřídit všechny věci, které se týkají 
společenství vlastníků, tedy stanovy, 
jak svolat schůzi apod. Dále je zajímá 
vyúčtování nákladů na bydlení, které se 
provádí ročně, a my zjišťujeme, že zálo
hy jsou někdy výrazně větší, než kolik 
je reálná cena. Řada majitelů zúčtování 
nedělala, nebo si peníze nechali, nebo 
nájemníkům vraceli velké částky. My 
pozveme majitele i ty nájemníky a hle
dáme cestu dohody, aby to nemuselo 
dojít k  soudu, ale aby to bylo řešeno 
v poradně. 

Jak vás lidé kontaktují? 
Před pandemií bylo 60 procent přípa
dů osobních, což mělo svůj význam. 
Dotazy přes email, nebo přes telefon 
jsou sice možné, ale při vysvětlování 
se vymění třeba deset emailů. Osob
ní kontakty trvaly průměrně 52 minut, 
problém vysvětlily detailně. V součas
né době toto kontaktovnání obnovu
jeme, protože lidé se přestali bát. Jen 
u  17 odborových svazů kontakty na 
jednotlivce dosahovaly 30  000. Nyní 
roste počet dotazů podaných elek
tronicky. Věřím, že pandemie skončí 
a že se vrátíme k původním metodám, 
které fungovaly v každém kraji. Pokud 
se týká pomoci odborovým svazům, 
s  KOVO mám nejlepší vzájemné vzta
hy. Vše funguje perfektně a služby jsou 
bezplatné. Pokud nám někdo napíše, 
odepíšeme mu, že mu zavoláme, aby 
měl pomoc zcela zadarmo. 

(kad)

Díky členství v  odborech je možné získat kvalifi kovanou pomoc a  radu v  oblasti bydlení, a  to prostřednictvím 
Sdružení nájemníků ČR, se kterým odbory úzce spolupracují. Jeho předseda Milan Taraba nám sdělil, které aktuální 
problémy právě v bydlení řeší, a také to, proč pomáhají se všemi formami bydlení, nejenom s bydlením nájemním.

Sdružení nájemníků neřeší jen nájemní bydlení

Předseda Sdružení nájemníků Milan Taraba a předseda OS KOVO Jaroslav Souček. 
FOTO: OS KOVO
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 Správné znění tajenky z čísla 2: Ten, kdo nedělá chyby, nedělá ani pokroky. Správně luštila a potřebné štěstí při losování 
měla Marie Chárníková z Břidličné. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 1., 15. a 29. března. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 14. března 2022 na doručovací adrese redakce nebo na emailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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