
MÁTE RECEPT JAK 
NEPODLEHNOUT FÁMÁM?
Stačí být v kontaktu se svou zdravotní pojišťovnou!

Ptáte se, proč na Vás apelujeme touto výzvou? Odpověď je jednoduchá.  
Chceme, abyste měli dostatek informací, protože i Vás může dealer oslovit na ulici  
nebo zazvonit u Vašich dveří s nabídkou na změnu zdravotní pojišťovny. 

Postačí, když budete mít na paměti tato NE:
 NEpodepisujte nic pod nátlakem 
 NEdávejte z ruky průkazku pojištěnce, ani ji neukazujte cizím osobám 
 NEpodlehněte tvrzení dealerů, že ČPZP má finanční potíže, končí a podobně 
 NEvěřte slibům o finančních výhodách jiné zdravotní pojišťovny,  

 srovnejte si nabídku s ČPZP

10x ANO proč být u ČPZP:
 Třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR s více než 1,2 mil. pojištěnci  
 Silná a finančně stabilní zdravotní pojišťovna 
 Celorepubliková působnost 
 Kvalitní a široká smluvní síť poskytovatelů zdravotních služeb 
 Více než 100 poboček po celé ČR 
 Moderní komunikace: E-přepážka, Infocentrum 
 Program Bonus Plus pro každého, kdo pečuje o své zdraví 
 Pestrá nabídka preventivních programů  
 Plavání zdarma nebo za zvýhodněnou cenu  
 Zvýhodněné cestovní pojištění

NENECHTE SE NACHYTAT DEALERY 
KONKURENČNÍ POJIŠŤOVNY!
NEPODLEHNĚTE FALEŠNÝM INFORMACÍM!

Jihlavská poradna Sdružení obra-
ny spotřebitelů (SOS) Asociace ve 
věcech spotřebitelských, sociál-
ních a rodinněprávních v budově 
živnostenského úřadu na Třebíz-
ského 16 si velmi rychle získala 
přízeň Jihlavanů. Rozhodli jsme 
se nejčastější dotazy a odpovědi 
průběžně publikovat. 

Dotaz občana: 
Dobrý den, mám prosbu, jakou práv-

ní úpravou se bude řídit následující věc? 
Dostal jsem výpověď z nájmu bytu. 
Nájemní smlouva byla uzavřena v roce 
2006. Své povinnosti jsem si řádně pl-
nil. Výpověď jsem obdržel 12. 1. 2014. 
Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2014 je 
již nový občanský zákoník, nevím, zda 
pro můj případ bude použit u výpovědi 
starý nebo nový zákon. Pokud nový, pak 
bych chtěl vědět, co to pro mě znamená? 
Může mi dát výpověď neomezeně? Dá 
mi náhradní byt?

Odpověď SOS:
Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový 

občanský zákoník (NOZ), který při-
nesl spoustu změn. Ty se týkají i ná-
jmů bytů. 

Ustanovení o skončení nájmu 
a možné důvody pro výpověď smlou-
vy naleznete v § 2285 NOZ. 

Současná právní úprava (dle NOZ) 
nerozlišuje, zda se jedná o výpověď 
z nájmu bytu na dobu určitou či neu-
rčitou.

Nájem bytu na dobu určitou i ne-
určitou může pronajimatel nově 
vypovědět z těchto důvodů:

1. poruší-li nájemce hrubě svou po-
vinnost vyplývající z nájmu, 

2. je-li nájemce odsouzen pro úmy-
slný trestný čin spáchaný na pronají-
mateli nebo členu jeho domácnosti 
nebo na osobě, která bydlí v domě, 
kde je nájemcův byt, nebo proti cizí-
mu majetku, který se v tomto domě 
nachází,

3. má-li být byt vyklizen, protože je 
z důvodu veřejného zájmu potřebné 
s bytem nebo domem, ve kterém se 
byt nachází, naložit tak, že byt nebu-
de možné vůbec užívat, nebo

 4. je-li tu jiný obdobně závažný dů-
vod pro vypovězení nájmu.

Nájem bytu na dobu neurčitou, což 
bude zřejmě Váš případ, může prona-
jímatel dále vypovědět, pokud má být 
byt užíván pronajímatelem, nebo jeho 
manželem, který hodlá opustit rodin-
nou domácnost a byl podán návrh na 
rozvod manželství, nebo manželství 
bylo již rozvedeno. Posledním důvo-
dem je to, že pronajímatel potřebuje 
byt pro svého příbuzného nebo pro 
příbuzného svého manžela v přímé 
linii nebo ve vedlejší linii v druhém 
stupni.

Podle NOZ platí, že pronajímatel 
nepotřebuje k výpovědnímu důvodu 
předchozí přivolení soudu. NOZ Vám 

Sdružení obrany spotřebitelů 
radí čtenářům NJR

však dává právo ve lhůtě dvou měsíců 
podat návrh k soudu, aby příslušný 
soud přezkoumal oprávněnost výpo-
vědi. Pronajímatel Vás na toto právo 
musí ve své výpovědi upozornit! Stej-
ně tak musí podrobně a srozumitelně 
uvést důvod své výpovědi.

Pokud jde o povinnost pronají-
matele poskytnout nájemci v někte-
rých případech bytovou náhradu, je 
z NOZ vypuštěna. To znamená, že 
na náhradu nemáte v žádném případě 
nárok. -lm-

Podnikatelé nespěchají s vyřízením 
koncese, bez které od druhé poloviny 
dubna nesmí prodávat líh a lihoviny. 
Vyřízení koncese je snadné, potřeba 
je k tomu pouze občanský průkaz. Na 
živnostenský úřad však pro potřebný 
doklad dosud dorazila sotva desetina 
z asi 3,5 tisíce podnikatelů. 

Povinnost koncese vychází z novely 
živnostenského zákona, která zavádí 
novou koncesovanou živnost prode-
je kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin. Podnikatelé, kteří hodla-
jí s prodejem pokračovat, si koncesi 
musí vyřídit do 17. dubna 2014. 

„Bez koncese jim právo prodávat 
líh a lihoviny zanikne. V případě po-
kračování prodeje bez koncese hrozí 
v krajním případě pokuta až jeden 
milion korun,“ nabádá k včasnému 
vyřízení koncese vedoucí živnos-
tenského úřadu v Jihlavě Irena Nik-
lová. Žádost o koncesi ve stanovené 
lhůtě od oprávněných podnikate-
lů nepodléhá správnímu poplatku. 

K žádosti postačí podnikatelům 
pouze občanský průkaz.

Od počátku prosince platí také nový 
zákon o povinném značení lihu. Ten-
to zákon nově rozlišuje mezi osobou 
povinnou značit líh, distribucí lihu 
a lihovin a jejich konečným prodejem 
a stanovuje nové povinnosti v oblasti 
s nakládáním a prodejem lihu a lihovin.

„Nově všechny osoby, které budou pro-
dávat líh a lihoviny v maloobchodě, vel-
koobchodě nebo v rámci např. hostinské 
činnosti, mají za povinnost nakupovat 
výhradně od registrovaných distributorů 
nebo přímo od registrovaných osob povin-
ných značit líh,“ upozorňuje Irena Nik-
lová. Seznamy těchto osob jsou veřej-
ně přístupné na internetu na stránkách 
Celní správy ČR – www.celnisprava.cz

Podrobnosti o koncesi a novém zá-
konu o povinném značení lihu sdě-
lí na osobní nebo telefonický dotaz 
obecní živnostenský úřad v Jihlavě, 
Třebízského 16, Jihlava, tel.: 567 167 
350 / 351 / 353. -lm- 

Koncese na prodej lihovin

JUDr. Zdeňka Vejvalková
vedoucí osobní poradny SOS – Asociace 

Adresa: Třebízského 16
Otevírací doba: pondělí od 10 do 15 hod.

vejvalkova@asociace-sos.cz
Tel: 721 904 668

Odbor školství, kultury a tě-
lovýchovy magistrátu města 
oznámil termíny letošních zápi-
sů do mateřských škol v Jihlavě 
na dny 14. a 15. dubna.  -lm-
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