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Pro snadný život  - Právní a spot řební poradna

30 tina

KNIŽNÍ TIP:

Koupíme auto, nebo si ho vez-
meme na leasing? Dáme Klárku 
do soukromé francouzské, ne-
bo do anglické školy? Takové 
a podobné otázky řeší movitěj-
ší rodiny. I když ale zůstaneme 
při zemi a v běžných životních 
podmínkách, dnes a denně se 
v každé rodině rozhoduje o hos-
podaření a chodu domácnosti. 
Co je běžná a co podstatná 
záležitost
Zákon ve věci společného jmě-
ní rozlišuje mezi záležitostmi 
běžnými a podstatnými. Běžné 
jsou ty, kterými zabezpečujeme 
standardní chod domácnosti (co 
koupíme k večeři, jakou lampič-
ku si pořídíme do ložnice, kam 
dáme opravit fén a podobně). 

Podstatné jsou všechny ostatní, 
tedy větší investice do nákupů 
a pokrytí životních potřeb rodi-
ny, úvěry a hypotéky aj.

O běžných věcech může každý 
z manželů rozhodovat samostat-
ně, a svou volbou automaticky 
zavazuje i partnera. Když koupí-
te obyčejný vysavač, může sice 
manžel namítat, že jste měla vzít 
jinou značku, ale to je asi tak 
všechno, co zmůže. Ovšem ke kou-
pi supervysavače se všemi vy-
chytávkami za 60 tisíc potřebu-
jete jeho souhlas. 
Co dělat, když se spolu 
nemůžete dohodnout
Když padne kosa na kámen 
a ani jeden nechce ustoupit, 
jednou z možností je obrátit se 

na soud. Ten může na návrh jed-
noho z manželů nahradit sou-
hlas druhého. 

Asi lepší variantou je obrátit 
se na mediátora. Ten se snaží 
vést rozhádanou dvojici ke smír-
nému řešení sporu, resp. k doho-
dě, kterou budou oba respekto-
vat. Je to lepší než dát manžela 
k soudu – i když to podle záko-
na možné je. Jenže umíte si asi 
představit, jak funguje rodina, 
kde se jeden druhého domáhá 
přimět k „poslušnosti“ žalobou. 
Vztah to určitě nenávratně po-
znamená. Proto ti manželé, kteří 
se nemohou dohodnout, navští-
ví radši mediátora a nechají si 
v klidu poradit dřív, než se spolu 
pustí do soudních sporů. 

VEŘEJNÉ SBÍRKY
54 Zákon jim dává pravidla
Máte v podstatě dobré srdce, ale 
někdy se s vybíráním peněz na 
dobré účely jakoby roztrhl pytel. 
Jen co vytáhnete paty z domu, 
osloví vás s žádostí o příspěvek 
hned několik výběrčích. Strkají 
vám před oči kasičku a vybírají pro 
zvířecí útulky, pro nemocné děti, 
na maminky v nouzi, na zdravot-
nické projekty apod. Jsou pro ta-
kové sbírky nějaká pravidla? Ano, 
sbírky se ze zákona smí provádět 
jen tímto způsobem: 
� shromažďováním příspěvků na 
předem vyhlášeném zvláštním 
bankovním účtu zřízeném pro ten-

to účel u banky a po dobu uvede-
nou v oznámení o konání sbírky,
� sběracími listinami,
� pokladničkami v místech urče-
ných k přijímání příspěvků,
� prodejem předmětů, jestliže je 
příspěvek zahrnut v jejich ceně,
� prodejem vstupenek na veřejná 
kulturní nebo sportovní vystoupe-

ní anebo jiné všeobecně 
přístupné akce pořádané 
za účelem získání pří-
spěvku, jestliže je pří-
spěvek zahrnut v ceně 
vstupenek,
� pronájmem telefonní 
linky určené ke shromaž-

ďování příspěvků z telefonní-
ho účtu, a to po dobu uvedenou 
v oznámení o konání sbírky.
Je kasička schválená? Jak pozná-
te, kdo vybírá skutečně a kdo 
jen sobě do kapsy? Zeptejte 
se třeba na kopii úředního po-
volení ke sbírce. Více na webu 
ministerstva vnitra ČR.

JUDr. 
JANA POSLEDNÍ
redakce časopisu 
tina, Moulíkova 
1b/3286, Praha 5
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53 JAK SE ROZHODUJE V RODINĚ AKTUÁLNĚ

51 Smluvní pokuta 
v teorii a praxi 
Pokuta je velmi nepříjemný zá-
sah do vašich fi nancí. A nejvíc 
vás naštve, když ji „vyfasujete“ 

neprávem. Proto se 
vyplatí nahlédnout 
do publikace Smluv-
ní pokuta v teorii 
a praxi, která zpra-
covává a komentuje 
soudní judikaturu. 
Rozebírá mimo jiné 
procesní souvislosti 
při obraně a vymá-

hání smluvních pokut včetně in-
solvenčního řízení, a upozorňuje 
na zvláštnosti smluvních pokut 
v nájemních a spotřebitelských 
smlouvách. Nechybí v ní praktické 
příklady. Vydavatel: Leges

52 Když chybí důkazy
Tohle vás tedy opravdu vyto-
čilo. Máte v ruce výzvu od do-
pravce, abyste zaplatili pokutu 
za jízdu „načerno“, a vy jste 
přitom v té době vůbec tram-
vají ani autobusem nejeli. Jak 
se proti takovému nařčení brá-
nit? Máte šanci uspět? 

„Nejprve si zjistěte skuteč-
nosti o údajné jízdě načerno – 
tedy datum, čas a místo, které 
se k pokutě vztahuje. Hlavním 
důkazem je cestujícím pode-
psaný dokument o uložení 
pokuty. Tuto kopii má každé-
mu „hříšníkovi“ vydat revizor. 
Pokud tento dokument chybí, 
je pokuta uložena neoprávně-
ně. Další možností obrany je 
shromáždit veškeré důkazy, 
které cestu bez jízdenky mo-
hou vyloučit (lékařské potvrze-
ní o návštěvě v údajné hodině 
jízdy na černo, fotografi e z do-
volené či razítko v cestovním 
dokladu, vždy s uvedeným da-
tem). Tyto dokumenty je pak 
třeba předložit dopravnímu 
podniku, případně v soudním 
řízení, pokud již probíhá,“ radí 
Jiří Hartmann z advokátní 
kanceláře Hartmann, Jelínek, 
Fráňa a partneři.

POKUTA V MHD

Dobročinnost? 
Jen podle předpisů.

Malá rozhodnutí 
o rodinných 
nákupech může 
dělat každý sám. 
Ale větší výdaje 
se musí řešit 
společně. 
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